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الحتابهذاأصلى

العقيدةفىالماجهشيرفىرجةالمولفبهانالعلميةرسالة

سعور.الملكجامعةمرر

دجي!ب!الئهعبكاللكتوزالثميخفضيلةبإلشراف

ومقررأمثصرفآالمميلى

العقلالكريمعبكب!نا!هسالككتورالأستانالثميخوفضيلة

هناقثمآ

الزهرانىموسىبررعلىالدكتورالثميخوفضيلة
مناقثصآ
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المدخل

شرورمنبالثهونعوذ،ونستغفره،ونستعينه،نحمده،دتهالحمدإن

فلايضللومن،لهمضلفلااللهيهدهمن،أعمالناسيئاتومنأنفشا،

له.هالحي

محمدآأنوأشهد،لهشريكلاوحدهالثهإلاإلهلاأنوأشهد

ثظ.ورسولهعيله

!!شميمؤنؤإشغإلانمؤقؤلآئقايهضقأدتةأئمؤاةاتمؤ(آلديئ"كأ!ا

201.5:عمرانأكل

وتثزؤجهاينهاؤنخقلت!لرتفسييننخقكلأتذىزئبهملمآئقوأألتآسلإيه!لأكا

عدئكخكأنآلئةإنوآلازصائميرءق!الونآلؤىآلتةؤأتقو(وعلن!صآكلكييرا2بصلامغ!

1(.النساء:1رييا!

.07،:الأحزاب1!!ستلإ؟فؤ،ؤفولؤاآدتةآتقوأةاقنوأآلمينأتأ!ا

،الشأنعظيمموضوع،وصحتهالاعتقادموضوعفإنبعد)1(:أما

طرفآأخرجوقد!،أصحابهيعلمها!النبيكانالتيالحاجةخطبةهوتقدمما)1(

برقم،والخطبةالصلاةتخفيفباب:الجمعةكتاب:صحيحهفيمسلممنها

كتاب:سننهفيماجهابنبتمامهوأخرجه،!هعباسابنحديثمن)868(،

!ه،مسعودابنحديثمن)2918(،برقم،النكاحفيالخطبةفيباب:النكاح

)1535(.برقم)1/931(ماجهابنصحيحفيالألبانيوصححه
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والجماعةالسنةأهلعندالعقديةالمنظومات

إلىالدعوةإذ،الكتبوأنزلت،الرسللأجلهبعشت،الخطبجليل

:!قالكما!نوحلدنمن!الأنبياءدعوةهيالصحيحالمعتقد

إيئغئزةانهيقثكمقاأقةأئحاواتقؤيرققاذفؤيوءإكنوصاآزسمفآإتقذ

95(.:الأعراف1!!غظييتؤيرغذابغاتبمآخئ

البلاغبلغالذي،-لمجيممحمدنبيناإلىبعدهمنالأنبياءدعوةوهى

الهالكين.سبيلأمتهوحذرالمبين

الله!اختارهمفقد،بعدهمن!صحابتهسارجادتهوعلى

سبيلفيوالأموالالمهجفبذلوا،دينهلىاقامة،ونصرته!هنبيهلصحبة

.قيامحقالواجببهذافقاموا،عنهاوالذود،الصحيحةالعقيدةنشر

فيقبلهممنسبيلعلىساروا،أعلامأئمةبعدهممنخلفثم

المبطلين،وانتحال،الغالينتحريفعنوصيانته،ونصرته،الدينإقامة

معتصمين،والسنانباللسانالدينعنفذادوا)1(،الجاهلينوتاويل

بعدهم.منمباركأأثرهماللهفأبقى،والسنةبالكتاب

نظمآ،لىاما،نثرآإماالاعتقاد:علومتدوينفيطريقتهمكانتوقد

نأغروولا،لهاالمخالفعلىوالرد،الصحيحةالعقيدةبيانمبتغاهمإذ

أثنىفقد،وبيانهاالعقيدةحمايةوسائلمنعظيمةوسيلةالشعريكون

()2(.حكمةالشعرمن)إن:فقالالشعربعضعلىس!النبي

ابناشاروتد،والجهميةالزنادنةعلىالردكثابهفيأحمدالإمامخطبةمنتضمين)1(

بنعمرالىاسندهاوضاحابنأنإلى394(صالأفهام)جلاءكتابهفيالقيم

!ئه.الخطاب

)3957(برتم،والرجزالشعرمنيجوزماباب:الأدبكتاب:البخاريأخرجه)2(

!ه.كعببنأبيحديثمن
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علىأشدالشعركانوربمابالشعر،الجهادعلىيحثب!وكان

!لمحنه:لحسانيقولفكان،رؤوسهمعلىالسيوفوقعمنالأعداء

معك()1(.وجبريل-هاجهمأو-أهجهم1

الحق،كلمةبهئرفعأنبالشعرالأمةسلفاهتمامكانهناومن

وأهله.الباطلبهوئحارب،أهلهابهئنصر

منلناتركوهما،الميدانهذافيالمباركةجهودهمثمارمنفكان

واستيعابها،،وتنوعهاكثرتهامنفيهاالناظريعجبعقذيةمتطومات

وجليلها.،دقيقها،العقيدةحمحائل

تستحقها،التيالعنايةتلقلم،كثرتهامعالمنظوماتهذهأنإلا

نإبل،مناهجهاويوضح،موضوعاتهاويبين،يجمعهامصنفيوجدقلا

يرلممخطوظصهاما،بهاللائقةالخدمةيخدملممطبوعإمامنهاكحيرآ

بعد.ثتور1

العقدية،بمنظوماتهمالبدعأهلاهتمامنرىذلكمقابلوفي

اهتماممنالبردةقصيدةلاقتهمماذلكعلىأدلولا،بها.جقاوتهم

)2(.منهمجماية

السنةأهلمنظوماتجمععلىالعزمعقدتذلكأجلمن

03(،)41برقم،الملائكةذكرباب:الخلقبدءكتاب:البخاري:عليهعقق!،(

حديثمن،!تهثابتبنحسانفضائلباب:الصحابةفضائلكتاب:وعلم

!ه.عازبيناليراء

بردةفيعقديةإقوادحبعنوانلهبحثفياللطيفعبدالالعزيزعبدالدكتورحكر81(

تزيدالمكتوبةشروحهاوأن،لمعارضتهاشاعرمئةمنأكثرتنافسأنه:5جوصيري"

138(.صوالإخلالالإجلالبينيك!النبيحقوقكتاب)انظرشرحآ.خصينعلى
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والجمامحةالسنةأهلعندالعفدبةالمنظومات01

والتعريفإظهارهافيرغبة،مخبئهاوإبراز،شواردهاوتتبع،والجماعة

خلالها.منالاعتقادمسائلتقريرفيالسلفلمنهجاستقراءمع،بها

السنةأهلعندالعقدية)المنظوماتبالبحثهذاوسميت

(.ودراسةجمعآالهجريالثامنالقرننهايةحتىوالجماعة

مستقلة،قصيدةاو،منظومةأنهعليهئصماذلكمنفجمعت

علماءقالهاالتيالشعريةالأبياتبحثيحدودفييدخللن:ذلكفعلى

عدةكانتأو)1(،القصيدةحدتبلغلممعدودةأبياتكانتإذاالسنة

الاعتقاد.فيموضوعهاليسقصيدةضمنولكنالعقيدةفيأبيات

هذهمنبهبأسلاعددلديتحضلفقدتعالىالثهوبحمد

هذااشتملحي!ث-المتقدمالبحثشرطعلىكانمما-المنظومات

إحدىمنها،السنةلأهلمنظومةوأربعينب!حدىالتعريفعلىالبحث

فيمنظومةوعشرينلىاحدى،قبلمنتطبعلممخطوطةمنظومةعضر

مفردمنهاوالباقيعليها،ئنبهأو،لهائفطنماقل،الكتبطيات

بالطباعة.

هذهمنكثيرآأنالبحثهذامثلطرقأهميةيؤكدمماص!ان

منئعرفماأنتجدفإنك،العلمطلبةعامةعنغائبالمنظومات

منظوماتالستأوالخمسيتجاوزلاوالجماعةالسنةأهلمنظومات

يعرفه.منتجدأنفقلذلكسوىماوأما،فحسب

بها،والتعريفالمنظوماتهذهجمعإلىبىحدىماوهذا

هوالمختاروأنذلكفيوالخلافالقصيدةحدتحديدالىالإشارةتأتيسوف)1(

فأكثر.ابياتسبعة
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11الملخل

فاتحآالبحثهذايكونأن!الثهمنلأرجولماني،للباحثينلهابرازها

الجماعة،السنةأهلمنظوماتلخدمةالخير،أبوابمنعظيملباب

بها.للانتفاعوئظهرعنهافئنقب

منها:البحثهذاإلىدعتأخرىلأسبابإضافة

فإن،نظمآالمعتقدتقريرفيوالجماعةالسنةأهلمنهجإبراز-ا

الفلسفيالتعقيدعنبعيدآ،والوضوحبالصفاءيمتازهنهجهم

الكلامي.والجدل

وفكرته،الموضوعأصلحيثمن،جذةفيهالموضوعهذاأن-2

الثه.شاءإنسيتناولهاالتيوالجوانب

بهيتمتعلماإظهارالسنةلأهلالعقدية.المنظوماتدراسةفيأن-3

المخالفين،علىوالرد،الحقبيانفيالحجةقوةمنعلماؤهم

قطغهذاوفي،والعقلية،النقليةالحججبذكرالبالغةوعنايتهم

فيهم،الناسيزهدأو،شأنهممنيقللأنأرادهنعلىللطريق

فقلدة.وألفاظجافةعباراتعلىجمودهمبزعم

علماءبهجادالذي،الوافروالموروثالعظيمالجهدهذاإبراز-4

إبرازفيفكان،ونظمهتصنيفهعلىهممهموتضافرت،السنةأهل

علينا.لهمواجبلأقلأداةالجهدهذا

والجماعةالسنةأهلعلماءعليهسارالذيالمنهجاستخلاصأن-5

وحدوده،وقواعده،معالمهونوضيح،العقيدةلمسائلنظمهمفي

يحذواوأن،السلفطريقةعلىيسبرأنأرادمنلكلمهم

.وبصيرةبعلمجادتهمعلىسائرآيكونحتى،حذوهم
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والجمامحةالسنةأهلعندالعقديةالمنظومات12

أنيفمع،الميدانهذافيالمطلقالسبقلىأنأزعملاأنيمع

هذايتناول،مستقلمصنفأومفرد،بحثعنالبحثفيوسعيبذلت

)1(.بالبحثأفردهمنأجدفلم،الموضوع

التيالأكاديميةالدراساتبعضوجودمنيمنعلاهذاأنإلا

-:الدراساتهذهومن،جزئياتهبعضفيالبحثهذامعهايلتقي

نهايةإلىالعقيدةعلمتدوينفيوالجماعةالسنةأهلمنهج-ا

:الهجريالثالثالقرن

الإمامجامعةمنالدكتوراهدرجةلنيلمقدمةعلميةرسالةوهي

والمذاهبالعقيدةقسم-الدينأصولكلية-الإسلاميةسعودبنمحمد

.المعاصرة

الشيخ/فضيلةبإشراف-الحنينييحيبنناصر/للباحث

الراجحي.العزيزعبد

فيالسنةأهلومنهج،العقيدةعلملتدوينالباحثتعرضوقد

ذلك.تدوينفيوطريقتهم،المفضلةالثلاثةالقرونفيذلك

،الشعريالنظمخلالمنالعقيدةمسائللتقريريتعرضلملكنه

لاواحدمبح!ثسوى-اللهوفقه-التزمهاالتيخطتهفيذلكيكنولم

فقط.صفحاتسبعيتجاوز

ومصنفاتهمناهجهوالجماعةالسنةأهلعندالعقيدةعلمتدوين-2

.السادسالقرننهايةإلىالرابعالقرنبدايةمن

مختارةإقصائدباسمالثهحفظهالبصيريالثهعبددالشيخلفضيلةنفيسكتابإلا)1(

جدآ.مختصأنهإلا"العقيدةفي
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لمدخلا
39

من،العقيدةفيالدكتوراهدرجةلنيلمقدمةعلميةرسالةوهي

قسم-الدينأصولكلية-الإسلاميةسعودبنمحمدالإمامجامعة

.المعاصرةوالمذاهبالعقيدة

صالحبناللهعبدد/ب!شراف-الطريفيعليبنيوسف:للباحث

المشيقح.

فيالعقديةالمصنفاتبموضوعغنيت،كسابقتهاالدراسةوهذه

النظم.لاالنثرجانب

.الشأنهذافيمباركةلسلسةإكمالآيكونبحثهأريدمافلعل

المنظوماتهذهجمعفيطريقتيكانتتعالىالثهوبعون

يلي:كمابهاوالتعريف

من،والجماعةالسنةأهلمنظوماتجمععلىالعمل:أولأ

:خلال

ككتاب،السنةأهلعلماءصنفهاالتيالاعتقادكتبأشهرجرد-أ

و"العلو،لللآلكائي"والجماعةالسنةأهلاعتقادأصول"شرح

بطة،لابنو"الإبانة"،للآجريو"الشريعة"،للذهبي"العظيمللعلي

الاعتقاد.كتبمنوغيرها

والتاريخ،،والطبقات،والسير،التراجمكتبأشهرجرد-ب

منظوماتإلىإشارةمنفيهاالعلماءأودعهمالتتبع،والمعاجم

السنة.أهل

أسماءبذكرئعنىالتيوالكتب،المخطوطاتفهارسأهمجرد-ب

.المخطوطاتوأماكنومؤلفيهاالمصنفةالكتب
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والجماعةالسنةأهلمحندالعقديةالمنظومات14

جهدآمضانهامنوطلبها،العلميةالمادةجمعمنياستغرقوقد

وقفتفقد،المنظوماتمنالمخطوطتتبعسيمالا،طويلآووقتآ،كبيرأ

منأثبتهمامنهااستخلصت،المخطوطاتمنجدآكبيرعددعلى

السنةلأهليكنلمماواستبعدت،البحثهذافيالمنظومات

منإلايعلمهلامنظور،غيرجهدآيستنزفهذاومثل،والجماعة

.كابدهمنإلايدركهولا،مارسه

أهلمنظوماتمضانمنعليهوقفتماجميعجردبعد:ثايخأ

لاعددلديتخضللأنهونظرآ،المنظوماتبهذهبالتعريفقمت،السنة

ومنها،أبياتتسعةيبلغالذيالقصيرمنها،المنظوماتهذهمنب!بأس

الذيالطويلومنها،أكثرهاوهوالمئةإلىيصلقدالذي،المتوسط

وغيرها،والصرصريوالقحطانيالهرويكمنظومة،الأبياتمئاتجاوز

القيم.ابننونيةوهيالآلافبلغالذيجدأالطويلأيضآومنها

منهجالسنةأهلبمنظوماتتعريفيفيانتهجحتفقدذلكلأجل

عنفضلآ،متعذرمسائلهابخلالإحاطةإذ،الإمكانقدرالاختصار

فانتهجت-أصلأالبحثصلبمنهذاوليس-مسائلهابكلالإحاطة

شمولدون،مسائلمنالمنظوماتفيوردمابعضإلىالإشارةطريقة

يطولأنهعنفضلأ،المنظوماتبينمكررةهيإذ،المسائلجميع

بالمنظوماتالتعريفهوالبحثهذافيوالمقصود،ذلكتتبعفيالمقام

فحس!ب)1(.

معهايسهلبطريقةالمنظوماتبهذهالتعريفعلىحرصتوقد

منظوماتهم.فيالسنةاهللمنهجدراسةعلىالبحثهذامنالثالثالفصلحوى)1(
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15محلخل

سهلباسلوب،بهاالفعرفالمنظومةعنكاملبتصورالخروجحلقاري

التالية:النقاطفييظم

بالناظم.التعريف.

إليها.أشارتأو،المنظومةذكرتالتيالمصادرذكر.

عليه.ئظمتالذيوالبحر،أبياتهاعددي!يان.

المنظومة.مطلعيهز.

أهلعقيدةوبيان،حوتهاالتيالاعتقادمسائللبعضمجملعرضق.

العلم.أهلكتبفيمظانهاذكرمعفيها،السنة

أذكرهفإفي،إليهأشارأوأثر،أو،حديثمنطرفآالناظمذكرإفا.

.إيرادهوج!وأذكر،الحاشيةفيتامآ

.الأعلاممنذكرهموردبمنالتعريف.

إن-السلفلطريقةمخالفةمنالمنظوماتهذهفييظهرماييان.

وأضعي!،حدي!ثعلىالإعتمادأو،فخقللفظذكر:مثل-وجد

ذلك.ونحو،السنةأهلإطلاقاقيمنليسبلف!بالتعبييرالتوصغ

المنظومة.خاتمةمحر.

معرفةمعهيسهلترتيبآجعلنهفقدالمنظوماتترتيبوأما

فيجعلتهالمعتقدتقريرفيمنهاكانفمافوائدها،وسبرهقاصدما،

مبحث،فيقرونأوقرنكلفجعلت،القرونحسبمرتبآالأولتغصل

كلأختصق،الثانيالفصلفيجعلتهالمبتدعةعلىالردفيمنهاكانيا

فلا،المنظوماتهذهتنسيقفيطمعأوذلك،بمبحثعليهاعردوب!!

.قدداطرائقلاومتناظمة،بددآئرصلةتحودة
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والجماعةالسنةأهلعندالعفدبةالمنظومات16

أئروجذتةالبحثلطبيعةكانفقد،يسيرآيكنلمالأمرأنإلا

لمالبحثهذامثلفإن،واجهتنيالتيالصعوباتبعضظهورفيبالغ

لكثيرخلافآ،المثلعلىفئسارطريقةئسلكولم،قبلمنسبيلهئمهد

م!لكةشهلدربعلىيسيرالباحثفكان،ظرقتالتيالبحوثمن

سواة")1(.منهيستوحشماوئؤنسة،غيرهيستوجمرةمالهلافيلين

أتنقلفكنت،الفنونشتىبينالعلميةالمادةتفرقأبرزهامنوكان

،والأدب،والتاريخ،العقيدةكتببينالسنةأهلمنظوماتطلبفي

وطولالجهد،استنزاففيبالغأثرلذلكفكان،والفهارس،والمعاجم

عظيمة.فائدةذلكمنأغدملمولكن،الوقت

مظانها،فيتعسرالمنظوماتبعضطلبأنأيضآالصعوباتومن

مظانها.غيرفيومنثورة،بيوتاتهاغيرفيمخذرةالمنظوماتفبعض

الفتراتتخللفإنوالفتورالتقصير،مننفسيأبرىءلاذلكومع

.المستعانوالثه،الإنسانلطبيعةلآزم

الانسانلطببعةلازأصأهـللعزماتالفنراتونخلل

الئقصافي)2(بنيسائرنااولبسفنرانممنالئفصاننولد

لىآثئ!ر)آن:وتعالىسبحانهالحقلقولفاستجابةوختامآ

وآخرآ،أولآ!الثهأشكرفإنى14،.:ألقمانآقصم!!إقنقيلولذتك

منأحقأنت،لكشريكلاوحدكالحمدلكفاللهم،وباطنآوظاهرآ

ذكر.منوأعظمشكر،

465(.)1/السعادةدارمفتاح)1(

)8042/9042(.:البيتانالقيملابنالشافيةالكافية)2(
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منبهأحاطتنيماعلىالثهحفظهالوالدتيبالشكراتوجهثم

اللهفاسبل،حياقيجوانبمنكثيرفيأثرهاأبصرت،صالحةعوات

ورحم،العاليةالفردوسجنةوأسكنها،والعافيةالتقوىلباسعليها

مثوبته.وأجزل.الدي

دجينبناللهعبدالدكتورالشيخلفضيلةموصولالشكرأنكما

علمه،منوأفادنيالبحثهذاعلىأشرفالذي،الثهحفظه!س!هلي

البحثظهورفي!الثهبعدالأثرأكبرلهكانما،وتشجيعه،يوجيهاته

.الصورةثيته

بنناصرالدكتورالأستاذفضيلة،البحثهذامناقشيأشكركما

الزهرانيموسىبنعليالدكتوروفضيلة،اللهحفظهالعقلالكريمعيد

بكثيرليصهامدادهما،الرسالةهذهمناقشةبقبولتفضلهماعلى،الثهضظه

الجزاء،خيرعنيالثهفجزهما،كثيرامنهااستفدتالتيالملاحظاتمن

والعطاء.المثوبةلهما.أجزل

الكريمعبدبنناصرالدكتورالأستاذشيخنافضلتماممنكانوقد

على،النافعةتعليقاتهببعضالبحثهذابتوشيحتكرمأنالثهحفظه.تضل

نأإلىوأشرتموضعهافيبنصهاأثبتهاوقد،الهامةالمسائليعض

الله.حفظهلفضيلتهخليقة

حقه،الموضوعهذاأوفيلمأنى-صادقآ-أقولهافإني:وأخيرآ

موائدعلىيتطفلأن-بضاعتهوقلت،حيلتهضغفتوقد-لمثلي:!ى

وما،منظوماتهموينتقي،أقوالهمفيجمعالأجلاء،ال!نةاهلعنماء

بناالأولىكان"وقد:اللهرحمهالقيمابنقالكماإلاوحالهمحالي

علومهم،إليهوتنتهي،منهالواصفونيصفهمالان،ذلكعن"فيمساك
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والجمامحةالسنةأهلعندالعفديةالمنظومات18

بماالبحريصففهو،ينزعهاثماليمفيأضبعهالرجليدخلكماهو

تلكأنالسامعفيظنالبحر،منذلكوأين،البللمنإصبعهعلىيعلق

فالأمروإلا،منهبالإصبععلقماصفةهىوإنمابالبحر،أحاطتالصفة

وماذا،منهجزءبأدنىالبشرعقولتحيطأنمنوأوسعوأعظمأجل

وحسنهاوقدرهاضوئهامنالشمسقرصإلىالناظربهيصفأنعسى

فيها.الثهصنعوعجائب

البحرهذاراكبمنوالتقصيرالقصوريديبيناعتذارمقدمةفهذه

والتجاوز")1(.بالعذرأولىوهوالعبادبمقاصدعليموالله،الأعظم

وصحبهوآلهمحمدنبيناعلىوسلمالثهوصلى،المستعانوالثه

أجمعين.

كنبه

النمرالعزيزعبدبنخالد

.بتصرفمختصرآ352()1/السعادةدارمفتاح)1(
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هبحفان:وفيه

البحث.بمصطلحاتالتعريف4الأولالمبحث

الشعر.منالإسلامهوقفبيانالناني:المبحث
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الأولألمبحث

البحثبمصطلحاتالتعريف

هطالب:ثلاثةوفيه

.المنظوماتبمصطلحالتعريف:الأولالمطلب

العقدية.بمصطلحالتعريف8النانيالمطلب

والجماعة.السنةأهلبمصطلحالتعريف8الثالثالمطلب

21

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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مراميلفهممفتاحهو،البحثيتناولهاالتيالمصطلحاتفهمإن

مصطلحاته.فهمعلىيكونإنماالبحثمدارأنإذ،ومقاصدهالباحث

السنةأهلعندالعقدية"المنظوماتيتناولالبحثهذاأنوحيث

،المصطلحاتبهذهيعزفأنالباحثعلىالمتعينمنكان"،والجماعة

منها.هومايخرجولافيها،غيرهايدخللاحتىمنها،المرادويبين

منالبحثهذاتناولهمالبيانالمبحثهذاعقدتذلكأجلمن

منالعلمأهلومقاصدالمصطلحاتهذهحدودمبينآ،المصطلحات

أهلبطريقةالالتزامجادةعلىوسيرأ،الشرعلألفاظحماية،إطلاقها

)أهللفظفهذا،إطلاقهامنالفرادوبيان،الألفاظتحريرفيالعلم

إليه،نفسهونسب،والبدعالضلالأهلمنانتحلهمنانتحلهقد(السنة

منيشينبماالحقالسنةأهلناعتينأا(،السنةأهلهمأنهمزاعمين

.الصفات

فإن،المنظوماتمنالسنةأهلعندبمامتعلقالبحثهذاولأن

،البابهذامثلفيالهامةالأمورمنالحقالسنةأهلهممنتحديد

للرازيالدينأصولومعالم،114صللباقلانيالإنصاف:الانتحاللهذامثلآانظر)1(

3/373.للسبكيالشافعيةوطبقات،6هص
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والجماعةالسنةأهلعندالعقديةالمنظومات24

المرادهووما،المنظوماتمنبالمقصودللتعريفبالنسبةالحالوكذلك

منها.بالعقذييما

مطالب:ثلاثة-تعالىاللهبعون-المبحثهذايحويوسوف

.المنظوماتبمصطلحالتعريف:الأولالمطلب.

العقدية.بمصطلحألتعريف:الثانيالمطلب.

والجماعة.السنةأهلبمصطلحالتعريف:الثالثالمطلب.
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اللغة4فيالمنظوهات

منكمقتولة،النظممنمفعولهوهي،منظومةجمع:المنظومات

القتل.

نسجكقولكبالمصدر،وصف،المنظومبمعنى:اللغةفيوالنظم

بعضإلىبعضهالخرز"نظمك:منوأصله)1(،المنسوجبمعنى:اليمن

واحد")2(.نظايمفي

علىيدلأصل:والميموالظاء"النون:اللغةمقاييسمعجموفي

ينظمه.نظمه..التأليف"النظم:اللسانفيوكذلكشيء")3(،تاليف

السلك.فيجمعتهأي:اللؤلؤونظمت،فانتظمونظمه،ونظامأنظمآ

"أ4(.نظمتهفقدبعضإلىبعضهأوضممتبآخرقرنتهشيءوكل

والجمع،،التأليف:علىندوراللغةنيالنظممعانيف!نوهكدا

والظم.

9/77.نظممادةللزبيديالعروسناج:انظر)1(

14.193/نظممادة:للأزهرىاللغةتهذيب)2(

5/443.نظممادة:فارسلابناللغةمقاييسمغجم)3(

12/578.نظممادة:منظورلابنالعربلسان)4(
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والجمامحةالسنةأهلعندالعقد!يةالمنظومات26

هذهبينالتفريقفيدقيقأمعنئ)1(العسكريهلالأبوئطهزولكن

في"التأليف:فيقول،اللغةفيالنظمبهايف!زالتيالمترادفةالألفاظ

والتأليف...ذلكعلىيدللاالجمعولفظ،الإلصاقعلىيدلالعربية

والترتيبوالتنظيم،اعوجاجعلىأو،استقامةعلىيؤلففيمايستعمل

استقامة.علىيؤلففيماإلايستعملانلا

وضعهوالترتيبأنوهو:فرقأوالتنظيمالترتيببينف!نذلكومع

استعملولهذا،بهيظهرمامعوضعههووالتنظيم،شكلهمعالشيء

مامعمنهاشيءكليوضعألوانخرزهالأنوالقلائد،العقودفيالنظم

لونه!)2(.بهيظهر

لهذاما:دايقال،الاستقامة:النظمكلمةمعانيمنأنيظهروبهذا

")3(.استقامةأي:نظامالأمر

)4(.الاتساق:الانتظام:اللسانوفي

العربأنلنايظهر،النظملكلمةاللغويةالمعانيهذهفيوبالنظر

خشنهبهتظهزوترنيبنسقعلىوألفخمعمابهوتريدالنظمتطلق

واستقامته.

له،عروضيلغريعالم،البغداديالعسكريسهلبناللهعبدبنالحسن:هو)1(

وغيرها،"،الحماسةو"شرح(اللغويةو)الفروق(اللغةفيالتلخيص5:منهاتصانيف

للسيوطيالمفسرينوطبقات78،الم2للصفديبالوفيات)الوانيكل.593سنةتوفي

/1.)134

مختصرآ.121-118صالعسكريهلاللأبياللغويةالفروق)2(

.54102/اللغةتهذيب)3!

12/578.:العربلسان)4(
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كما،للنظمالاصطلاحيالمعنىعنببعيدلي!سالمعنىوهذا

تعالى.اللهشاءانسيأتي

4الاصطلاح!قالمفظوهات

بالشعر،مرتبطةالنظملفظةغرفتفقدالاصطلاحفيالنظمأما

إلا-غالبآ-بهئراديكنلمالنثر،بلفظفرنأو،مجردآالنظمأطلقف!ذا

بماالنظمئعرفونأنهموالتعاريفالمعاجمكتبفينجدولذا،الشعر

والشعر")1(،المقفىالموزونالكلامهو:"فالنظم،الشعربهئعرفون

أنناذلكيؤكد")2(،المقفىالموزون"الكلام:فهوأيضأهذابمثلئعزف

منظور)3(ابنيقول،نظمبأنهالشعربناءيصفاللغةعلماءمنكثيرآنرى

الشعر")4(.نظمت.ومنه.".:للنظمتعريفهفي

نأأردت"وإذا"الصناعتين":كتابهفيالعسكريهلالأبوويقول

علىوأحضرها،نظمهاتريدالتيالمعافيفأحظر،شعرأتعمل

..لما)5(..قلبك

النظممعنىإلحاقعلىالدلالةواضحةوالإشاراتالعباراتفهذه

.والاصطلاحالتعريفبابفيوهذابالشعر،

264.ص،الخفاجياللهعبدبنلمحمدالفصاحةسر11(

167.ص-الثعريفات)2(

واللغةبالنحوعارفآفقيهآكانمنظور،بنعليبنمكرمبنمحمدالدينجمال:هو)3(

من،رفضبلاثشيععندهكانوتيل،والذهبيالسبكيعنهروى،والتاريخ

هـ.711سنةتوفيوكيرهما،،،دمشقتاريخوإومختصر"العربالسان:مصنفاته

.(7801/لأعلام)ا

12/578.-العربلسان)4(

72.صالعسكريالحسنلأبيالصناعتين)5(
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والجمامحةالسنةأهلعندالعفديةالمنظومات28

تفريقنوعلهيظهر،اللغةعلماءبعضكلامإلىبرويةالناظرولكن

مرتبةدونالنظمفيجعلون،والمعنىالمضمونجهةمنوالشعرالنظمبين

المعاصرين،النقادمعظمقولوهذا،ومعناهمضمونهحيثمنالشعر

المضمونحيثمن،الجودةفيالشعرمرتبةدون)النظميجعلونفإنهم

النظمأما...الوزندونالشعر،عناصرمنوغيرها،والعاطفةوالخيال

")1(.والإيقاعالوزنعلىالمحافظةإلابهايقصدلابطريقةفزكب

)2(:الأصمعييقول،الفنهذافيأيضآالمتقدمينرأيهذاولعل

ظننتسمعتهإذاوالذي،ولطفمعناهودق،وسهللفظهقلما"الشعر

دا)3(.منظومكلامفهوذلكعداوما،بعيدأوجدتهحاولتهفإذا،تنالهأنك

الأولىبالدرجةيعودوالنظمالشعربينالتفريقفيفالمقياسإذن

)4(.الأدبيالذوقإلى

والخيال،البديعالتصويرناحيةمنفرقوالنظمالشعرإفبين

أرادمن:قيلوقد،والقافيةالوزنإلىافتقارهمافياتفقاد!ان،الشعري

إلىفلينصتشعر؟أمهوأنظم:قولمنبسمعهيمرمابينيميزأن

وانقادت،راقيةوتشبيهات،جماليةصورمعانيةفيأنشغزف!ن،القائل

الشعر.هوفذلكطربآ،لهنفسه

447.صيعقوبلإميلالعروضعلمفيالمفصلالمعجم)1(

أخذ،محدثأديبنحويلغوي،الباهليالأصمعيقريببنالملكعبد:هر)2(

سنةتوفي،وقربهبهفاعجبالرشصيدهارونعلىودخل،الحمادينعنالحديث

1(.212/الوعاةوبغية،0/1175)السيرص.217وقيلص213

.اهصالقريضنصرةفيالأغريضنضرة)3(

447.صالعروضعلمفيالمفصلالمعجم)4(
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هوفذلكالأثر،ذلكنفسهفييحدثفلمالقولبهمرلىان

.يا)1(لنظما

عنهنقلهفيما)2(،المعريوالشعرالنظمبينالتفريقهذاويؤكد

لىفيقول،عليهأقرأه،الشعرعنالمعريأسال"كنت:يقول)3(،التبريزي

الشعر")4(.هوهذازكرياأبايا:قالجيد،بي!تبهمرفإذاجيد،نظمهذا

بمعنىالقصيدةتأتيفقد،إطلاقهعلىليسالتفريقهذاأنإلا

،قصيدةمنظومةكلوليست،منظومةقصيدةفكل،العكسدونالمنظومة

الكافيةقصيدة:يقالكما،القيملابنالشافيةالكافيةمنظومة:فيقال

يقالبل،الدولةسيفمدحفيالمتنبيمنظومةيقاللاولكن،الشافية

.قصيدة

ثصيدة:أوهنظوهةعليهيطلقهااثل

الشعرصناعيماأهلاصطلحفقد،قصيدةئسمىئظمبيتكلليس

.القصيدةمنجزءلكلتسمييماعلى

وأبيتينكانوإن،يتيمأشفيواحدآبيتآالشعرمنكانما:فقالوا

642صعشر،التاسعالعددالأزهرمجلة،عونيلجليل،والنظمالث!عربين)1(

.بتصرف

مامعمجيدشاعروهو،فيلسوفشاعر،المعريالتنوخياللهعبدبنأحمد:هو)2(

وغيرهما،الزند،وسقط،اللزومياتديوان:له،الظاهرةالمخالفاتمنشعرهفي

خشنيلبسوكان،سنةواربعينخمسآاللحميأكلولم،الحيوانإيلاميحرموكان

4(.260/بالوفياتووالوفي1،602/)العبرص.944سنةتوفي،الثياب

،التبريزيبالخطيبالمعروف،التبريزيالشيبانيمحمدبنعليبنيحيزكرياأبوهو)3(

ديوان)شرح:له،عنهوأخذالمعريلازم،الأدبوحفاظ،اللغةأئمةأحد

485(.1/هـ)الأنساب205سنةتوفي"،القرآناعرابفيو)الملخص،،الحماسة

.ااصالأكريضنضرة)4(
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والجماعةالسنةأهلعندالعفدبةالمنظومات03

أا(.قطعةشفيستةأوخمسةأوأربعةكانلهان،نتفةشفيثلاثة

:يقالوكذلك،يتيماالواحدالبيتتسمى"العرب)2(:ثعلبيقول

")3(.نتفةفهيوالثلاثةالبيتينبلخفإذا،لانفرادها،اليتيمةالدرة

لذلك.حدأقلفمااختلفوافقد،عندهمثصيدةيحونهاأثلواها

اسمعليهيقعما"فاقلأ:الفصاحة"سركتابهفي)4(الخفاجييقول

منهما،أقلفيتفكنلاالتقفيةلأن،بيتان-القصيدةبهوأراد-الشعر

تلوته،إذاالشيءقفوتمنماخوذةلأنهاالواحد،البيتفيتصحولا

،أبياتثلاثالشعراسمعليهيطلقماأقلأنإلىالعروضيونذهبوقد

يدلوهو،ذكرناهقدالصحيحالحدلأن،إليهذهبواماعلىالأمروليس

كلامفييتفقانقدالبيتينبأنبعضهماعتلالفأماشعر،البيتينأنعلى

الشعر،مؤلفهيقصدلافيماأبياتثلاثةيتفقولاالشعر،قائلهيقصدلا

لاكلامفيأبياتثلاثةالجنسهذامنيتفق.فقد..فاسد،فاعتلال

عليها")5(.دليللادعوىذكروهفالذيالشعر،بهيقصد

لمحمدالعربيةوالقصيدة52،صالفاخوريمحمودلمؤلفهالشعراءسفينةانظر:)1(

ص.4.خفاجي

للحديث،حافظآ،ثقةحجةكان،بثعلبالملقب،الشيبانيزيدبنيحيبنأحمد:هو)2(

،النحوببن!و"اخنلاف،("الفصيح:مصنفانهمن،واللغةالنحوفيالكوفببناماموهو

.(1201/الأعيانووفيات،5402/بغداد)تاريخص.192سنةتوفي

1/257.البانلاني-الفرآن)عجاز)3(

لغوي،الخفاجيسنانبابنالمشهور،الخفاجيسنانبنمحمدبناللهعبد:هو)4(

مصنفاته:ومن،مطبوعشعرديوانله،العربشعرعنهوروىالمعريلازمشاعر،

1/233(.الوفيات)فواتص.466سنةتوفيإ،الفصاحة"سر

99(.)1/الفصاحةسر)5(
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منبأنللقصيدةحدأدنىفيخلافأيذكزركضلن!الخفاجيفهذا

الفراءعنثعلبذكربل،ثلاثة:قالمنومنهم،بيتين:قالمنالعلماء

قصيدآ")1(.يسمىأناستحقالعشرينبلغ"وإذا:قوله

إذا:"وقيل:الشعر"نقدفيالعمدةداكتابهفي)2(رشيقابنيقول

غيرسبعةبعدالإيطاء)3(كانولهذا،قصيدةفهيسبعةالأبياتبلغت

")4(.الناسمنأحدعندمعي!ب

يقول،الغروضيينجمهورقولهورشيقابنحكاهالذيوهذا

ماالقصيدةأن:العروضأكثر!لماءلدىالراجحداوالرأي:الخفاجي

فصاعدآ")5(.أبياتسبعةمنتألفت

بحيث،البحثهذافيبهأخذسوفالذيهوالجمهوروقول

فكثر.أبياتسبعةكانماالمنظوماتمنأورد

)1/257(.للباقلافيالقرآنإعجاز)1(

وهوالبلغاء،الأفاضلأحد،بالقيروانيالمعروف،رشيقبنالحسنعليأبو:هو)2(

صناعةفيأالعمدة:منهامصنفاتذلكفيوله،ونقدهالشعربصناعةوعالمشاعر،

الأعيان)وفياتص.463صنةتوفي،وغيرهما6،اللغةفيواوالشذوذ"،ونقدهالشعر

1/125(.والأعلام2/85،

،القصيدةفيمتقاربةأبياتفي،اشتقاقهأو،القافيةلفظيتكررأنهوالإيطاء:)3(

يكنلم،نكرةوالأخرىمعرفةالكلمتين)حدىكانتف!ن،النظمعيوبمنوهو

ومعجم،بعدهاوما88صالقطاعيلابنوالقوافيعلمفيالشافي)انظرللطاء.

بعدها(.وما368صيعقوبلإميلوالقوافيالعروضعلم

164.ص)4(

أطلقحبث،الدهريتيمةكتابهفيالثعالبيصنيعظاهروهو:4.صالعربيةالقصيدة)5(

سبعةكانماعلىالاقصيدةيطلقولم،وقطعةنتفةأبياتسبعةمنأقلماعلى

القصر.خريدةفيالأصبهانيالعمادنحىوبنحوه،فصاعدآأبيات
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والجماعةالسنةأهلعندالعثدبةالمنظومات32

منالمرادمعهيتضحبماالمصطلحلهذاتعريفيفيساقتصر

لفظلاستعمالمتأخرخلافمنوردلماأعرضأندون،إطلاقه

إيرادمنالغرضإذ)1(،المتقدمينإطلاقفييردلمأنهبزعم،العقيدة

المقصودوما،المصطلحهذامنالمرادتحديدهوالمطلبهذا

تحته.الداخلةبالمنظومات

ولاالغقدئةالنسبةفيفيقال،العقيدةإلىنسبة)الغقلإئة(:فقولنا

،مفردهإلىيردأنالجمحإلىالنسبفيالأصللأن،العقائديةيقال

الأولىبفتح،قغقيعلييكونفعيلةإلىوالنسب،عقيدةالعقائدومفرد

قذئي)2(.مدينةإلىكالنسبة،والثانية

بالعقيدةالدينأصولمسائلتسميةفييطعنالمعاصرينبعضمنخلافورد)1(

بيانفيالعلمطلبةبعضعليهردوقد،المتقدمينعندبهذاتسمىلمأنهابدعوى

هذهعلىالردفيقيمبحثويوجد،الإصطلاحعلىالأمرمداروأن،ذلكجواز

يطبع.لم،صفحةعشرينمنأكثرفيعقيلبنالرحمنعبدللشيخالدعوى

فنونفيالأربنهاية5(،)1/الأثيرلابنامماتباأدبفيالسائرالمثل:انظر)2(

276(.)2/للنويريالأدب
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واصطلاحأ:لغةالعقيدةواها

33

لغة:فيالعقيدة

علىيدلواحدأصل،والدالوالقاف"العين:فارسابنقال

كلها")1(.البابفروعترجعوإليه،وثوقوشد؟شذ،

منمأخوذةفهي،معقودةأي،مفعولةبمعنىفعيلة:والعقيدة

،والإبرام،الربطسبيلعلىالشيءأطرافبينالجمعوهوالعقد،

القلبعليهعقدتأي:كذاواعتقدت،الحلنقيضوالعقد،والإحكام

والضمير.

كلصيرواثم،الحبلكعقد،الماديةالأجسامفياستعمالهوأصل

وليس،بقلبهكذاواعتقد،عقذهعليهويعتمدلنفسهبهالرجليستوثقشيء

عقدتهوفييبايعكانرجلأ"أن:الحديثوفي،رأيعقدأيمعقود:له

)3(.نفسهمصالحفيونظرهرأيهأيضعف")2(.

،والوثوق،الشدةعلى)غقذ(كلمةمدارفإنهذاوعلى

.لإبراموا،لإحكاموا

.الاصطلاحفيالعقيدةمعنىجاءهناومن

)4/86(.فارسلابناللغةمقاييسمعجم)1(

:الإجارةكتاب:سننهفيداودوأبو)3/217(،المسندفيأحمدالإمامأخرجه)2(

سننصحيحفيالألبافيوصححه)1035(،برقم،خلابةلايقولالرجلفيباب

)1/8(.داودأبي

آباديللفيروزالمحيطوالقاموس421(،)2/للفيوميالمنيرالمصباح:انظر)3(

935(.)9/منظورلابنالعربولسان383،ص
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والجمامحةالسنةأهلعندالعقلبةالمنظومات34

:الاصطلاحفيالعقيدة

فهي:،اللغويمعناهاعنفرغالاصطلاحفيالعقيدةمعنى

النقيض!)1(.يحتمللاالذي"الإيمان

إثباتآ"أ3(.أونفيآبشيءالجازمالذهنحكم9:أو

ولاشلثغيرمنبهاويصدقالإنسانبهايجزمالتيالأمورفهي

باطلآ)3(.أوحقآكانسواة،ارتياب

التيبالاعتقاد،المتعلقةالأصوليةالمسائل:هيالعقيدةومسائل

والإيمان،وصفاته،تعالىبالثهكالإيمان:باعتقادها!،اللهأمرنا

)4(.المغيباتوسائر،وبالقدر،الآخرواليوم،ورسله،وكتبه،بملائكته

وتطابقهائرادفهاوالجماعةالسنةأهلعندأخرىأسماءوللعقيدة

(،الدين)أصولو)السنة(،)التوحيد(،منهاوالمدلولالمعنىفي

الأكبر(.)الفقه)الشريعة(،(،)الإيمان

8(.)صللبريكانالإسلاميةالعقيدةلدراسةالمدخل)1(

)صلمللسفارينيةالفوزانوشرح74(،)ص/عشمينلابنالصفارينيةشرح:انظر)2(

،93.)13

ضميرةجمعةلعثمانالعقيدةلدراسةومدخل614(،)2/الوسيطالمعجم:انظر)3(

12(.)ص

96(.)1/للنوويالأنيقةالحدود)4(
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الثالثالمطلب

35

والجماعةالسنةأهلبمصطلحالتعريف

المركبالمصطلحتعريفعلىاللهرحمهمالعلماءدرج

كمصطلحتعريفهثمأولآ،مفرداتهبتعريف،مفردةمنأكثرمن

.بالإطلاقفراد

هفرداته8باعتبارالمصطلحتعريف4اولأ

لغة:السنةتعريف-ا

الطريقة،:هيالمشددةالنونوفتحالمشددةالسينبضم:السمئة

شنن)1(.والجمع،ذميمةأم،كانتحميدةوالسيرة

الطريق.وهو:ال!تنمنمأخوذةوهي

منوكل،قبيحةأو،كانتحسنةالسيرة:"والسنة:منظورابنقال

شتة")2(.الذيهو:قيل،بعدهقومبهعملأمرآابتدأ

حسنة،سنةالإسلامفيسنلامن:غقبئالرسوليقولالحديثوفي

منينقصأنغيرمنعمل،منأجرمثللهكتب،بعدهبهافغمل

1.312/المنيرالمصباح:انظر)1(

13.225/العربلسان)2(
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والجماعةالسنةأهلىعندالمفلبةالمنظومات36

ووزر،وزرهاعليهكان،سيئةسنةالإسلامفيسنومنشيء،أجورهم

شيء")1(.أوزارهممنينقصأنغيرمن،بعدهمنبهاعملمن

اصطلاحأ:السنة

الذيالعلمبحسب،متعددةاصطلاحيةمعانبهاويرادتطلقالسنة

عندغيرها،المحدثينعندغيرهاالفقهاءعندالسنةفتعريف،فيهئبحث

الأصوليين.

معيناتجاهعلىكدلالةالسنةتعريفالمقامهذافييعنيناوالذي

الاعتقاد)2(.في

.والهدي،والعمل،العلممن-!ع!النبيعليهكانما:فالسنة

شرعهماوهي،الشريعةهي"السنة)3(:تيميةابنالإسلامشيخقال

")4(.الدينمنءلمجيرورسولهالثه

منويذمأهلهاويحمدإتباعهايجبالتيالسنة"إن:أيضأوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)8923(،برقم،الصدقةعلىالحثباب:الزكاةكتاب:صحيحهفيمسلمأخرجه

.!الثهعبدبنجريرحديثمن

إليهذهبكما،فحسبالمحمودةوالسيرةبالطريقةتختصلافالسنةهذاوعلى

اهلمنفلانقيلولذلك،المسنقيمةالمحمودةالطريقةالسنة)ن:قالإذالأؤهري

المسنقيمة.المحمودةالطريقةأهلمن:معناه،السنة

ولهذاالحصر.هذاصحةعدملهيظهرالسنةللفظةالعرباستعمالاتفيوالناظر

منهذايصحوانمامنظور،وابنالزجاجاللغةعلماءمنالحصرهذافيخالف

سياتي.كماالاصطلاحجهة

بعدهاوما17ص:تيسيرلمحمدوالجماعةالسنةأهلعندالعقيدةعلم:انظر

.بتصرف

مفصلآ.بهالتعريفياتيسوف

436(.)4/الفتاوىمجموع
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،العباداتوأمورالاعتقاد،أمورفيعت!اللهرسولسنةهي:خالفها

الثابتةءلمجيهالنبيأحاديثبمعرفةيعرفإنماوذلك،الدياناتأموروسائر

عليهكانماثم،وعملقولمنتركهوما،وأفعالهأقوالهفي،عنه

")1(.بإحسانلهموالتابعونالسابقون

التمسكحولالتابعينبعضلكلامسياقهبعد-رجب)2(ابنوقال

عليهاكانالتي-!يررالنبيطريقة:بالسنةالأئمةهؤلاء"ومراد:-بالسنة

!)3(.وأصحابههو

السنةيخصالمتأخرينالعلماءمن"وكثير:آخرموضعفيوقال

خطرعلىفيهاوالمخالف،الدينأصللأنهابالاعتقاد،يتعلقبما

")4(.عظيم

زحبه:مسعودابنقولومنه)5(،البدعةتقابلهافالسنةهذاوعلى

")6(.البدعةفيالاجتهادمنخير،السنةفي"القصد

378(.)3/السابق)1(

الدمشقي،ثمالبغداديرجببنأحمدبنالرحمنعبدالدينزينالفرجأبوهو)2(

مصنفاته:من،وغيرهما،القيموابنالخبازابنمنسمع)736!(،سنةببغدادولد

صحيحشرحالباريو!فتح"،الترمذيعللو"شرحإ،والحكمالعلوم!جامع

/هالأحمدالمنهج)انظرص(.)788سنةتوفي،الجنائزكتابإلىبهبلخأالبخاري

367(.صللسيوطيالحفاظتذكرةوذيل،168

18.صرجبلابنالغربةأهلحالوصففيالكربةكشف)3(

012(.)2/رجبلابنوالحكمالعلومجامع)4(

45(.)4/للشاطبيالموافقات:انظر)5(

55(.)1/السنةاهلاعتقادأصولشرحفيواللآلكائي83(،)المالدارميرواه)6(

التراويحصلاةكتابفيالألبانيو!ححه)3/91(،الكبرىالسننفيوالبيهقي

6.ص
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و!مطلاحآ:لغةالجماعة-2

لغة:الجماعة

ولفظة،وجماعةاجتماعآيجتمعاجتمعمصدراسم:الجماعة

عرفيةحقيقةصارتحتى،بالنقلالمجتمعينالقومعلىتطلقالجماعة

)1(.المجتمعينالقومفي

وإن،الفرقةوضدها،الاجتماعهيالجماعة9:الإسلامشيخقال

،)2(.المجتمعينالقوملنفساسمآصارالجماعةلفظكان

:الاصطلاحفيالجماعةوأما

علىبالجماعةالمقصودتحدبدفيالعلماءعنالرواياتكثرتفقد

وهي:،أقوالأربعةفي)4(الطبريالإمامأجملها)3(،كثيرةأقوال

.الإسلامأهلمنالأعظمالسواد-ا

الناجية.الفرقةلمنهجالمتبعينالمجتهدينالعلماءأئمة-2

.الخصوصوجهعلىالصحابة-3

014(.)1/الوسيطوالمعجم)8/53(،العربلسان)1(

)3/157(.الفتاوىمجموع)2(

لشاطبيالاعتصام:انظر،فيهالواردةوالرواياثالجماعةلفظمدلولفيللتوسع)3(

والشريعة22،صشامةلأبىوالباعوالحوادث13/37،:الباريفتح2،262/

.44صللأجري

التصانيفصنف،فقيهمفسرمؤرخ)مام،الطبرييزيدبنجريربنمحمد:هو)4(

/14)السيرهـ.031سنةتوفي،القرآنتاويلفيالبيانجامعاجلهامنالنافعة

191(.4/الأعيانووفيات267،
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)1(.شرعيأميرعلىالمجتمعون-4

وهو:،خامسآقولأالشاطبيوزاد

)2(.الإسلامأهلجماعة-5

الجماعةمعنىمحصلأنيظهر،الأقوالهذهفيالنظروبإمعان

-:أمرينإلىيرجعالعلماءأقوالمن

مقتضيعلىأميرعلىاجتمعواالذينهمالجماعةأن:أحدهما

أميرها.وعلىعليهاالخروجويحرمالجماعةهذهلزومفيجب،الشرع

)3(.العلمأهلمنجمعرجحهماوهذا

،الابتداعوتركالإتباعمنالحقأهلعليهماالجماعةأن:افماني

وأ،والحديثالعلمأهلأو،بالصحابةالجماعةتفسيرمعنىوهذا

.!وأصحابهيك!الرسولعليةكانماإلىترجعفكلها،الأعظمالسواد

مخالفأتجدولا،السنةأهلبهاتصفمماالوصفينهذينوكلا

الوصفبن.هذبنأحدبنقبضتلبسوقدالالهم

أهلبأنهاالفرقةوصف"ولهذا:تيميةابنالإسلامشيخويقول

الفرقوأما،الأعظموالسوادالأكبرالجمهوروهم،والجماعةالسنة

الفرقةت!بلخولا،والأهواء،والبدع،والتفرقالشذوذ،أهلفإنهمالباقية

بل،بقدرهاتكونأنعنفضلأ،الناجيةالفرقةمبلغمنقريبآهؤلاءمن

)1(

)2(

)3(

)13/37(.الباريفتححجرابنعنهنقلها

)2/263(.للثماطبيالاعتصام

-026)2/للصماطبيوالاعتصام01(،لم)9العربيلابنالأحوذيعارضة:انظر

)13/37(.الباريوفتح265(،

http://www.al-maktabeh.com



والجماعةالسنةأهلعندالعقديةالمنظومات04

الكتابمفارقةالفرقهذهوشعار،القلةغايةفيمنهاالفرقةتكونقد

")1(.والإجماعوالسنة

تركيبهباعتباروالجماعةالسنةأهلبمصطلحالتعريف:ثانيأ

-:الاضافي

المعنىيظهرو)الجماعة()السنة(لمصطلحيتعريفمنسبقمما

السنةبأهلالمرادوأن(،والجماعةالسنة)أهلمصطلحإطلاقمنالمراد

عليهكانوبما-!ب!ر،رسولهوسنةالثهبكتابالمتمسكون"هم:والجماعة

الدهرقديمفيالمسلمينوأئمةوالتابعين!الصحابةمنالأولالصدر

.")2(وحديثه

علىواجتمعوا،عليهاوأجمعواالسنةعلىاجتمعواالذين"فهم

السنةأهلمنمركبووصفهماسمهمفجاء،أئمتهموعلىالحق

.")3(والجماعة

وهذه،التسميةبهذهالمختصونوالجماعةالسنةأهلهمفهؤلا

صفتهم.

عنديطلقالسنةأهلاسمإطلاقأنإلىئتنبهأنينبغيولكن

:إطلاقانبهويرادالعلماء

كلفيهفيدخلالرافضةيقابللماالسنةأهلفيقال:عامإطلاقأ(

تيمية:ابنالإسلامشيخيقول،الرافضةعداماللدينفنتسمب

فيدخل،الثلاثةالخلفاءخلافهأثبتمنبهيرادالسنةأهلفلفظ9

345(.)3/الفتاوىمجموع)1(

434(.)3/كثيرابنتفسير)2(

13.صالعقللناصروالجماعةالسنةأهلعندوالجماعةالسنةأهلمفهوم)3(
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41التمهيد

")1(.الرافضةإلاالطوائفجميعذلكفي

الخاصةالسنةأهلبهويراد:خاصباعتبار"السنة"أهلويطلقب(

عليهاتفقوماء!ر،الثهرسولوسنةالثهبكتابالمتمسكون:وهم

اتبعوهموالذينوالأنصارالمهاجرينمنالأولونالسابقون

.)2(بإحسان

ومن،الحقأهل:نذكرهمالذينالسنة"وأهلحزم)3(ابنيقول

مننهجهمسلكمنوكلزص!،الصحابةفإنهم،البدعةفأهلعداهم

فجيلآجيلأالفقهاءمناتبعهمومنالحديثأصحابثم،التابعينالخيار

رحمةوغربهاالأرضشرقفيالعواممنبهماقتدىومن،هذايومناإلى

")4(.عليهمالله

السنة:أهلوصفلإطلاقتعريفهمعرضفيالإسلامشيخويقول

أثبتمنإلافيهيدخلفلا،المحضةوالسنةالحديثأهلبهيرادأ)وقد

فيئرىالثهوإن،مخلوقغيرالقرآنإن:ويقول!،لتهالصفات

أهلعندالمعروفةالأصولمنذلكوغير،القدرويثبت،الآخرة

")5(.والسنةالحديث

375(.)3/الفتاوىمجموع)2()2/163(.تيميةلابنالسنةمنهاج11(

الأندل!عالم،القرطبيالأندلسيالأمويحزمبناحمدبنعليمحمدأبو:هو31(

مصنفاته:من،الديانةصدقمع،محدثأصولىفقيه،المذهبظاهري،وقتهفي

الطيبونفح31،992/الذهبأشذراتهـ.456سنةتوفيو)الفصلإ،)المحلى!

.)2/283

271(.)2/والنحلوالأهواءالمللفيالفصل41(

221(.)2/السنةمنهاج51(
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والجماعةالسنةأهلعندالعقلبةالمنظومات45

باعتبارالشعرأقسامأبينأنبييجدر،الشعرحكمعنالحديثقبل

يقول،الحكممناطتصورعلىيعينمماذلكفإن،ومحتواهمضمونه

لامايبلغفقد،أقسامإلىينقسمنفسهفيالشعرأن"وأعلم:)1(الشوكاني

")2(.الواجبقسمإلىمنهخيرفيهمايبلغوقد،الحرامقسمإلىمنهفيهخير

التالية:الأقسامأحدمنهحتواهباعتباريخلوالاالشعرأنوذلك

يكولنكألن،عنهمنهيمحرمأمرفيالشعريكونأن:الأولىالقسم

إلىدعوةأو،والزناالخمرشربإلىدعوةأو،بعينهابامرأةالتشبيبفي

بالباطل.لمسلمهجاءأو،بدعةأوكفر

،وإنشاده،نظمهتحريمعلىالعلماءاتفققدالقسمفهذا

)3(.إليهوالاستماع

اليمن،عالم،المحدث،الفقيهالمفسر،،الشوكافيمحمدبنعليبنمحمد:هو)1(

توفي،وغيرهماالأوطار!،و"نيلالقديرإ،"فتح:منها،النافعةالتصانيفوصاحب

541(.3/المؤلفينومعجم6/892،)الأعلاماص.025سنة

281(.)3/القديرفتح)2(

114(،)6/الحنفيالبخاريلمحمودالنعمانيالفقهفيالبرهانيالمحيط:انظر)3(

للدميريالمنهاجشرجالوهاجوالنجم4(،50)5/المالكيللقرافيوالذخيرة

)14/163(.الحنبليقدامةلابنوالمغني)01/357(،الشافعي
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46النمهبد

هجوايتضمنالشعرمنكان"فما)1(:قدامةابنقولذلكومن

فيبالإفراط،بعينهابامرأةالتشبيبأو،أعراضهمفيوالقدح،المسلمين

")2(.محرمأنهأصحابنافذكر،وصفها

لفظهفيكانمامنهالمحرم"إن:حاشيتهفي)3(عابدينابنويقول

الخمرووصف،الحيةالمعينةوالمرأةالذكور،كصفة،يحللاما

ذمي"أ4(.أو،لمسلموالهجاء،والحاناتإليهاالمهيج

إلىوالدعوة،المسلمينعنالدفاعفيالشعريكونأن:الثانيالقسم

العربية.وجوهوتبيين،العلميةالمسائلوذكر،والنصحوالوعظ،السنة

أنهالفقهاءبعضذكروقدالعلماء)5(،باتفاقنمستحبالقسمفهذا

)6(.كفايةفرضهذهوالحالةيكون

شيخمحمد،أبوالدبنموفق،المقدسيقدامةبنمحمدبنأحمدبنالثهعبد:هو)1(

)المغني":منها،النافعةالمصنفاتله،الحنابلةأعلاممنوعلم،وقتهفيالحنابلة

،المصنفاتمنوغيرهاوإوالكافي(،،،التأويلو"ذم،مثلهالمذهبفييصنفولم

4/148(.ا.لأحمد.والمنهج3،281/الحنابلةطبقات)ذيلص.062سنةتوفي

165(.141/المغني)2(

من،زمانهفيدمشقعالم،حنفيفقيه،عابدينبنعمربنالأمينمحمد:هو)3(

عابدين،ابنبحاشيةوالمعروفالمختار"الدرعلىالمحتارأرد:مصنفاتهأشهر

،642/)الأعلاماص.252سنةتوفي،وغيرهما،الفرائضفي(المختوموأالرحيق

1(.ه.صالمطبوعاتومعجم

)1/137(.عابدينابنوحاشية)4(

424(،)2/الكبائراقترافعنوالزواجر902(،الكبير)17/الحاوي:انظر)5(

)2/433(.عابدينابنوحاشية

والجامع32(،)1/عابدينابنوحاشية،13اصحزملابنالتلخيص:انظر)6(

)13/146(.القرآنلأحكام
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إليهتدعووالحاجةوالعلماء،الصحابةقاله"وقد:قدامةابنقال

الثهكلاممعانىوتعرفالتفسير،فيبهوالاستشهاد،العربيةاللغةلمعرفة

وأيام،والتاريخ،النسبعلىأيضابهوششدل-!ب!رسولهوكلام،تعالى

.")1(العرب

اللهنعموذكر،والحكم،الوعظفيمنهكان"فما:عابدينابنقال

،الأطلالذكرمنكانوما،حسنفهو،المتقينوصفة،تعالى

فمباخ")2(.والأمم،والأزمان

قابغلىينأؤآشصمؤأ!:قولهعلىتفسيرهفيالشوكانيويعلق

وكافح،السنةلأهلبشعرهأنتصرمنهذهفيداويدخل:قالخميموأ!،

السنةوهجو،ب!دعتهممدحمنشعرائهميقولهماوزيف،البدعةأهل

الانتصارفإن،ونحوهمالرافضةشعراءمنكثيرأذلكيقعكما،المطهرة

منوفاعله،المجاهدةأعظممنبهالباطلوتزييفبالشعر،للحق

بالقياماللهأمربماالقائمين،لدينهالمنتصرينالثهسبيلفيالمجاهدين

به،)3(.

فلا،السابقينالقسمينمضمونمنالشعريخلوأن:الثالثالقسم

أمرفييكونوإنماظاهرأ،خيرآفيهيكونلاكما،محرمأأمرأفيهيكون

،والحزن،والفخر،والوصف،والتذكر،الصديقعتابمثل،مباح

ذلك.ونحو

قولين:علىفيهالعلماءاختلفالذيفهذا

)1(

)2(

)3(

)14/165(.المغني

)1/137(.عابدينابنوحاشية

121(.)4/القديرفتح
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التمهيد

الحراهة::الأولالقول

48

بعضعنمنقولوهوط!،العاصبنعمروبناللهعبدقولوهو

)3(،البصريوالحسن)2(،ومسروق)1(،النخعيإبراهيم:منهم،السلف

:)4(وغيرهم

يأتي:بما،بالكراهبةالقائلونواستدل

!ينفيآش!ترآلر!آئغاونتتبعهمأؤآالثئع!%ة:!دضله-ا

226،.-224الشعراء:1تفقلوت!،تاتقولوتؤأتهثم!تهيمون7ؤا

دليلوهذا،منهمونفرالشعراء،ذم!اللهأن:الدلالةووجه

للشعر.الشرعكراهةعلى

الأندلسيالفرسابنعن"القرآن"أحكامفي)5(العربيابننقل

)1(

)2(

)3(

)5(

مذهبلهكانمجتهد،إماموهو،التابعينأكابرمن،النخعييزيدبنإبراهيم:هو

التهذيب)تهذيبهـ.69سنةتوفي،فيهثقة،للحديثحافظوهو،لهئسبخاص

921(.4/الأولياءوحلية،1/177

التابعين،كبارفيعداده،العالمالقدوةالإمام،مالكبنالأجدعبنمسروق:هو

72،سنةمات،يروهولم!الرسولعهدفيأسلمواالذينالمخضرمينومن

.(39هصوالتقريب،463/)السير73!.وفيل

منكانؤاهد،فقيهثقة،مولاهمالأنصاري،البصرييساوبنالحسنهو:هو

2/263(.التهذيب)تهذيباص.15سنةتوفي،كثيرايرسلوكان،التابعينأفصح

692(.)4/الآثارمعافيوشرح54(،5)01/الباريفتح:انظر

له،المالكيةعلماءمن،الفقيهالأصوليالمفسر،المالكياللهعبدبنمحمد:هو

وداعارضة!،القواصممنو"العواصم!،القرآنإاحكام:منها،النافعةالتصانيف

،0/2791)السيرهـ.543سنةئوفي،وغيرها!،الترمذيشرحفيالأحوذي

4912(.4/الحفاظوثذكرة
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والجمامحةالسنةاهلعندالعفدبةالمنظومات94

كثيرأوكانقليلآالشعر،منبشيالاشتغالقوميجز"ولم:قوله

")1(.بالآيةواحتجوا

أي-أنهممنهغلمأتباعهمحالقرر"ولما)2(:البقاعيقال

")3(.منهمأغوىهم-الشعراء

مذيقتضيوهو،لأتباجمهمذم")الغاوون(عاشور)4(:ابنوقال

الشعرأنذلكفاقتضىالشعر،أجلمنذلكوأن،بالأحرىالمتبوعين

منه")5(.الغضبعينإليهمنظور

بالأتي:بالآيةالاستدلالونوقش

فهذا،وكذب،وأسرفالحد،تجاوزمنهوهنابالذمالمرادأن-

)إلأ:بقوله!الثهاستثنىولهذاالشعر،مطلقلاالمذمومهو

خميموأتابغديقؤآننصعر%كع!!آدهؤتجر!آلضلخمئؤعيل!وأةامنوأآلديئ

227(.الشعراء:1!!تضفلبونمنقلبآىخماتوأآلدلينؤسميغل

204(.-)3القرآنأحكام)1(

الجزريابنعلىقرأ،النحويالمفسر،البقاعيحسنبنعمربنابراهيم:هو)،(

سنةتوفيوالسورأ،الآيتناسبفيالدررإنظم:مصنفاتهمن،القراءةعنهوأخذ

1/56(.والأعلام9/905،الذهب)شذراتص.885

114(.)14/للبقاعىالدررتظم31(

الزيتونةجامعمنتخرج،معاصرلغويمفسر،عاشوربنالطاهرمحمد:هو)8(

بلادفيالمالكيالفقهفيالمنتهىاليهوكانالقضاء،وولي،بهودزس،بتونس

مصنفآ،أربعينعلىيزيدمامصنفاتهبلغت،التصنيفمنمكثر،العربيالمغرب

)مجلة3913!.سنةتوفي،وغيرهما!الشريعةو!مقاصدوالتنوير!"التحرير:منها

.ااهصعاشوربنمحمد-ورجالهالزيتونةوجامع،17ص3عددالإسلامجوهر

.مختصرآ2(802،90)9/والتنويرالتحرير)ء(
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05النمهبد

المذمومة،الخصاليفعللامنمنهم"واستثنى:قدامةابنقال

")1(.إباحتهعلىدليلفالآية

،الناسغواةيتبعهمالذينفهم،المشركينشعراءبالذمالمرادأن-ب

الممدوحينالشعراءبوصفذكرهمالثهقابلولذا،الشياطينومردة

آمنوا)2(.الذينبأنهم

)3(،يريهحتىقيحأأحدكمجوفيمتلئ"لئنب!:النبيقول-2

شعرأ!)4(.يمتلئأنمنلهخيرأ

جوفهيصلبداءالمرءأصيبلووأنهالشعر،ذمفيظاهرفهذا

،العمومظاهره)شعرآ(وقوله،شعرأجوفهيمتلئأنمنلهخير،فيهلكه

كثر.أوقلوشعبرشعيربينفرقلاوأنه

لصحيحشرحهفيالحديثهذاعلىمعلقآعياضالقاضييقول

الحسنأخذوبه،وكثيرهالشعرقليلعنينهىمنيحتج"وبه:مسلم

")5(.الكافةوخالفهه!عمروبناللهوعبدومسروق

بالحديث:الاستدلالونوقش

يغلببحيثالامتلاء،وهو:الحديثنصمنظاهرالمذمومبأن

)01/538(.الباريفتحانظر)2(165(.)14/المغني)1(

ويفسدها.الرئةيصيبداء:وقيل،ويفسدهالجوفيداخلداء:الوري:يريهحتى)3(

093(.5/الحديثغريبفيالنهاية)انظر:

الإنسانعلىالغالبيكونأنيكرهماباب:الأدبكتاب:البخاري:عليهمتفق)4(

أبيحديثمن)3106(.برقم:الشعركتاب:ومسلم)2058(،برقمالشمعر،

!ثه.هريرة

025(.)7/:عياضللقاضيمسلمصحيحشرح)5(
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لميغلبلمإذاأنهبدليل،والعلمالقرآنعنفيشغله،المسلمعلىطتعر

)1(.الذمعنهفضرفأصلآ،شعرآممتلئآجوفهيكن

نأيكرهماباب:بقولهالحديثلهذادنح!فةالبخاريترجمولذا

الشعر")2(.الإنسانعلىالغالبيكلون

بقيةلاالذيوهوللامتلاءكانإذاالذمأن"ووجهه:الحافظقال

")3(.الذميدخلهلاذلكمادونأنعلىدل،لغيرهمعه

يكونأنالمرادأن"الصواب:للحديثشرحهفيالنوويوقال

منوغيرهالكريمالقرآنعنيشغلهبحيث،عليهمستوليآعليهغالبأمث!عر

6)4(.الرعيةنحفوم

رسولكانهل:شئلت!نهاعائشةأنوردما:ذلكومن-3

)5(.إليهالحديثأبغضكان9:فقالتالشعر؟يتحمامع!+ت

بالحديث:الاستدلالونوقش

نأعلىذلكفدلللشعر،استمع-!الثهرسولأنثبتقديأنه

المنكر)6(.المذمومالشعرعلىعحمولثصيث

منه،والتحذيرالشعرذمفيوآثارأحاديمثأيضأوردتوقد

287(.1/)0الأحوذيوعارضه564(،1/)0والفتح164(،)14/المغنيثضر.81،

9227(.)5/البخاريصحيح81(

564(.1/)0ثقحثم

)15/14(.صلمضرح31،

)2/388(،والبيهقي514(،)8/شيبةأبيوابن475(،4/)0أحمدالإمامروا.ور،

5903(.برقمالصحيحة)السلسةفيالألبانيوصححه

564(.)01/!غد-(
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التمهيد

ونكارتها)1(.،لضعفهاعنهاأعرضت

52

الجواز::الثانيالقول

ابنحكىبل،الأربعةالأئمةومنهمالعلماء،جمهورقولوهو

)2(.المباحالشعرجوازعلىالإجماعالبرعبد

الشعرإبا.حةفي"ليس:بقولهقدامةابنعناهالذيوهو

")3(.خلاف

يأتي:بما،بالجوازالقائلونواستدل

الذممنالمؤمنينللشعراء!اللهاستثناءمنتقدمما:أولا

يقؤآشصثؤأكت!!أدتةؤتجر%آلضخيخنئؤعلوأةاتؤاآلدين)إلأ:!بقوله

227،.الشعراء:1!!سملونمنقلبأئخمالوأألذليئوسيغقرخملموأمابغلى

حالة:حالتينللشعرأنعلىالآيةدلت"وقد:عاشورابنقال

مأذونه")4(.وحالةمذمومة

"إن:قالء!زالثهرسولأنز!بهكعببنأبيعنوردما:ثانيأ

")5(.حكمةالشعرمن

)1(

)2(

)4(

)5(

لمالعشاءصلاةبعدالشعرأنشدمنوأن،العمليحبطالشمعرأنبعضهافيورد

انظرها،منكرةأحاديثأنهاعلىالمحققوننصوقد،ذلكوغير،صلاةلهتقبل

المقدسي.الغنيعبدللحافظالشعرفيجزءفي:في

)14/163(.المغني)3(054(.)01/الفتح

/9(.)211

برقم،الشعرمنيجوزماباب:الأدبكتاب:صحيحهفيالبخاريأخرجه

.)3957(
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والجماعةالسنةأهلعندالعقدبةالمنظومات53

مطلقألما)1(.الشعركرهمنعلىردالحديثهذا"في:الطبريقال

فمن،ءلجي!بحضرتهالمسجدفيصهانشادهللشعرءلمجيماستماعه:ثمالحأ

ذلك:

معكهل:فقاليومآءلمجي!مالنبيأردفحينالشريدبنلعمرواستماعه

هيه)2(:قال.نعم:قلت:قالشيئآ؟الصلتأبيبنأميةشعرمن

بيت)3(.مائةأنشدتهحتىهيه:فقال.بيتآفأنشدته

استحسنء!ي!النبيأنالحديث"ومقصود:عليهمعلقأالنوويقال

بالوحدانية،الإقرارمنفيهلما،إنشادهمنواستزاد،أميهشعر

")4(.والبعث

وذلك،المشركينويهاجييردبأنإياهوأمره،!حبهلحساناستماعه.

منها:مواضععدةفي

أأجب:!بهلحسانغقيحالثهرسولقال:قالءحبههريرةأبيعن

")5(.القدسبروحأيدهاللهم،عني

أشدف!نهقريشأ"أهجوا:قالىلمج!الثهرسولأن!ثنهاعائشةوعن

054(.)15/الفتحفيالحافظنقله)1(

منللاستزادةكلمةوهي،اله:أصله،ثالثهوكسرثانيةوسكونأولهبكسر:هيه)2(

12(.15/-مسلمعلىالنوويشرح)انظرالمعهود.الحديث

)2206(.برقمالشعر،كتاب:صحيحهفيمسلمرواه)3(

15.12/مصلمصحيحعلىالنوويشرح)4(

)442(،برقمالمسجد،فيالشعرباب:المساجدكتاب:البخاري:عليهمتفق)5(

من)9653(.برقم،!ئهحسانمناقبباب:الصحابةفضائلكتاب:ومسلم

!ته.هريرةأبيحديث
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54النمهبد

فيعائشةقالت،طويلةقصةفيوذلك"،النبلرشقمنعليهم

عليهمأشدف!نهقريشأ"أهجوا:يقولس!الثهرسولسمعت:آخرها

آخرها:فيعائشةقالت،طويلةقصةفيوذلكإ،النبلرشقمن

واشتقى")1(.تشقى،حسان)هجافم:يقول!ك!اللهرسولسمعت

،حسانمنءلمجي!النبي-الشعرأي-سمعهداوقد:العربيابنقال

بنواللإسزهير،بنوكعب،الجعديوالنابغة،مالكبنوكعب

")2(.عليهيقومالمسجدفيمنبرآلحسانيضعوكانه!،مرداس

:الأبياتببعضء!ي!تمثله:رابعآ

الآخربعضهاورذدالشعر،منبأبياتتمثلأنهء!ي!عنهثبتفقد

ذلك:فمن!،أصحابهمع

قالهاكلمةأصدق:قال-!الثهرسولأن!حبههريرةأبيعنوردما.

لبيد:كلمةشاعر

)3(باطلالثهخلاماشيءكلألا

وخئذق،الأحزابيومكانلما:قال!بهعازببنالبراءوعن.

الترابعنيوارىحتى،الخندقترابمنينقلرأيتهى!ي!راللهرسول

رواحه:ابنبكلماتيرتجزفسمعته-الشعركثيروكان-بطنهجلدة

صليناولاتصدقناولااهندبناماأنتلولااللهم

)0655(.برقم،!ثهحعانمناقبباب:الصحابةفضائلكتاب:مسلمأخرجه)1(

)4/128(.الأحوذيعارضة)2(

)3628(،برقم،الجاهليةأيامباب:الصحابةفضائلكتاب:البخاري:عليهمتفق)3(

زائل.محالةلانعيموكل:البيتوعجز)2606(.برقمالثعر،كتاب:ومسلم
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عبلى

يه،

)؟(

)31

)3(

والجماعةالسنةأهلعندالعقدبةالمنظومات

لافيناانالأقداموثبتعلبناسكينةفأنزلن

أببنافننةأرادوااذاعلينابفواقدالألىان

بآخرها)1(.صوتهيمدثم:قال

)2(.جوازهعلىيدلمماالشعرمنبأبياتء!تمثلهفهذا

ابنقال،ص!انشادهالشعرسماععلىه!الصحابةإجماع:خامسأ

تمثلأوالشعر،وقالإلا!الصحابةكبارمنأحد"ليس:البر

لما)3(.قزعيهسمعهأو

ومسلم:)2686(،برقم،الخندقحفربابالجهاد:كتاب:البخاري:عليهمتفق

)9476(.برقمخيبر،غزوةبابالجهاد:كتاب

منشعرهذاإنيقالفلا،مستقيموزنهيئةعلىيك!كلامهمنوردماوأما

ؤماألضمغرظمئةأؤما:فيه!الثهقالوتد،شعرآينشىءأنفحاشاه!،إن!ثائه

96(.:أيس"تؤتبتي

قالالشعر،منشيئآئنشدأنيمنعلاوهذاشاعرآ،جعلناهما:"أي:الزجاجيقول

عقمهماأنه!الثهختر)نما:قيلوقدهذا،فيقيلماأحسنمنوهذا:النحاس

شعرآ".ينث!دلاانهيخبرولمالشعر،الثه

يقولبشعر،فلبس،النظمقصددون،معناهوحسن،وزنهاستقامكلامهوإنما

حنينيومكقوله.الشعر..يعلئمأنهيوجبلاأحيانآالوزن!إصابتهأإن:القرطبي

:وغيره

لقيتماالثهسبيلوفيدميتإصبحالاأنتهل

وقوله:

المطلبعبدابنأناكذبلاالنبيأنا

5(معنافيولا،شعرآذلكوليس،الكلاموفي،القرآنآياتفيذلكمثليأتيفقد

52(.الم5القرآنلأحكامالجامع)انظر:

.هصهللهيثميالرعاعكف
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56الثمهيد

بالوزنإلاالكلامباقيعنيفضللا،كلامالشعرأن:سادسأ

الكراهة.يوجبمعنىوالقافيةالوزنفيوليس،والقافية

الترجيح4

فيجوزالشعر،منالقسمهذابجوازالقول-أعلموالثه-الراجح

أدلةضعفمع،القولهذاأدلةلقوةوذلك،واستماعهص!انشادهنظمه

بالكراهة.القول

سيءوسيئهمحمود،حسنحسنه،الناسكلاممنكلامالشعرفإن

.)1(مذموم

عنه،العدولينبغيلاالذيالتحقيقأنداواعلم:الشنقيطييقول

")2(.قبيحوقبيحه،حسنحسنه،كلامالشعرأن

لمتضمناته")3(،ص!انما،لذاتهيكرهليس"الشعر:العربيابنيقول

منبهحفلماولكن،شعرألكونهليسالشعر"فذم:عاشورابنويقول

")4(.منعهاقتضتوأحوالمعان

وإنالشعرأنوهو،المقامهذافيأمرإلىئنبهأنينبغيأنهإلا

عن،بهوالاشتغال،منهالإكثارئحمدلاأنهإلاوقبيححصنمنهكان

ءلمجي!.رسولهوسنةتعالىاللهكتاب

أخرجه(قبيحوقبيحه،حسنفحسنهكلام)هو:مرفوعحديثالمعنىهذافيورد)1(

)01/953(،الفتحفيحجرابنوضعفه992،صالمفردالأدبفيالبخاري

.!الصحابةبعضعلىموقوفآوردكما.الصحيحةفيالألبانيوصححه

93(.5)6/البياناضواء)2(

)13/137(.القرآنلأحكامالجامع)3(

923(./01)والتنويرالتحرير)4(
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ذلكفيالمقالتحريرفينفيسأكلامآالفتحفيالحافظذكروقد

كانوابذلكخوطبواالذينأنالشعرذمفيالمبالغةهذه"مناسبة:فقال

،القرآنعلىليقبلواعنهفزجرهم،بهوالاشتغال،عليهالإقبالغايةفي

مايضرهلمبهأمرهماذلكمنأخذفمن،وعبادته،تعالىاللهذكروعلى

")1(.أعلموالله،ذلكسوىمنعندهبقي

55(.10/)0:الفتح)1(
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الأولىألفص

السنةأهلىبمنظوماتالتعريف

الاعتقادتقريرفي

هباحث:اربعةوفيه

نهايةإلىالسنةأهلبمنظوماتالتعريف:الأولالمبحث

الخامس.القرن

القرنفيالسنةأهلبمنظوهاتالتعريف:الثانيالمبحث

.السادس

القرنفىالسنةأهللهمنظوماتالتعريف8الثالثالمبحث

السابح.

القرنفيالسنةأهلبمفظوماتالتعرليف8الرابحالمبحث

الثاهن.

95
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الأولألمبحث

السنةأهلىبمنظوماتالتعريف

الخاممىالقرننهايةإلى

هطالب:خمسةوفيه

.الترمذيإسماعيلمنظومة4الأولالمطلب

داود.أبيابنحائية8الثانيالمطلب

الداني.عمرفبيالمفبهةالأرجوزةالفالث:المطلب

للزنجاني.السنةأهلقواعدمنظومة8الرابعالمطلب

.المقريالخطابأبيمنظومة:الخامسالمطلب

61
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63الامحقادنقريرنيالشةأهلبمنظوماتالنعريف:الأولالفصل

لئلا،عقائدهمتدوينعلىوالجماعةال!نةعلماءمنكثيرحرص

يكونولكي،بهتعالىاللهيدينونلابمائتهمواأو،يعتقدونهلابمائرموا

سبيلهم.اقتفىأو،أيديهمعلىتتلمذمنيسلكهسبيلآالاعتقادهذا

واما-الغالبوهو-نثرآإماالثهرحمهممنهمالتدوينهذاوكان

فيأو،عقيدتهفيمنظوماتبعضهمفأنشأ-بصددهنحنماوهو-نظمآ

مسائلكليذكرأنعقيدتهذكرمنيلزملاإذ،يعتقدهمماجملةذكر

كثرالعقيدةفيمسألةتقريريذكرأو،منهاجملةيذكرإنما،العقيدة

ليسهل،نظمآفقررها،فيهابالمخالفةالعالماتهمأو،حولهاالشغب

وانتشارها.تداولها

ال!ئةأهلبمنظومات-الثهشاءإن-أعزفسوفالفصلهذاوفي

الاعتقاد.تقريرفي

التالية:المباحثضمنوذلك،التاريخيالتسلسلحسبمقسمآ

الخامس.القرننهايةإلىالمنظومات:الأولالمبحث

.السادسالقرنفيالمنظومات:الثانيالمبحث

السابع.القرنفيالمنظومات:الثالثالمبحث

الثامن.القرنفيالمنظومات:الرابعالمبحث
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فيمنظومات-اطلاعيحسب-والجماعةالسنةلأهليظهرلم

تبلغمقظعاتمنكانماإلا،الثالثالقرنمنتصفقبلالمعتقدتقرير

كاملةمنظومةإنشاءوأما)1(،معينةمسائلإلىالإشارةفيوالثلاثةالبيتين

الثالث.القرنمنتصففيإلايظهرلممافهذاناظمها،يعتقدهمالتقرير

رئيسين:سببينإلى-نظريفي-ذلكويرجع

وأمنثورأكانسواة-المعتقدفيالتصنيفظهورعدم:الأول

هوالأصلكانحيث،الثالثالقرنمنتصففيإلاعامبشكل-منظومآ

والعنايةىلمجير،الرسولحديمثورواية!،الثهكتابعلىالاعتماد

مصنفها،معتقدتقررمصنفاتإلىحاجةثمةيكنولم،وحفظهبضبطه

عقيدته.نظممننجدلمهناومن

ظهورفرغم،والخاصةالعامةبينوانتشارهاالسنةظهور:الثماني

منأكئرالأولىالثلاثةالقرونفيواضحآكانأمرهاأنإلا،البدع

مطلعها:فييقولالقدرفيللشافعيابياتأربعةمنها)1(

يكنلمتشألمإنشئثوماأشالمدمانكانشئتما

1/692(.للسبكيالشافعيةطبقات)انظر:
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،الناسيتعلمهاحتى،عقيدتهبنظمعالملقيامالحاجةتظهرفلم،غيرها

خلافها.منويحذروا

فيالمنظوماتب!نشاءوالجماعةالسنةأهلعنايةأننجدولهذا

من-الفترةهذهوفي،الثالثالقرنمنتصففيظهرتإنماالمعتقدتقرير

فيكانمنظوماتهمخلأننجد-الخامسالقرننهايةإلىالثالثالقرن

القولمنالتحذيروهو:الفتنةبهوعمتالابتلاء،فيهعطمأمرتقرير

يدعلىللصفاتتعطيلأونفيمنظهرماوكذلك،القرآنبخلق

الجهمية.

هذا،فييعتقدهمالبيانالسنةعلماءمنعقيدتهنظممنفانبرى

والجماعة.السنةأهلعقيدةهيهذهأنوبيان

هذهفيوالجماعةالسنةأهلبمنظوماتالتعريففييظهروذلك

التالية:المطالبفيوذلك،الفترة

.الترمذيإسماعيلمنظومة:الأولالمطلب

داود.أبىابنحائية:الثانيالمطلب

الداني.عمرلأبيالمنبهةالأرجوزة:الثالثالمطلب

للزنجاني.السنةأهلقواعد:ادابعالمطلب

المقرىء.الخطابأبيمنظومة:الخامسالمطلب
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67الاصقادنقريرفيالسنةأهلبمنظوماتالتعريف:الأولالفصل

لفاظم4ا4أولأ

،الترمذيفلانبنإسماعيل:اسمهالناظمأنلهتوصلتماغاية

.الترمذيإسماعيلاسمهلمنترجمةأجدولم

فيأنشدتأنها،المنظومةلهذهأشارتالتيالمصادرذكرتوقد

للإماممعاصرآالناظميكونذلكفعلى،السجنفيوهوأحمد)1(الإمام

!قئفة)2(.أحمد

المنظوهة:ذحرتالتيالمصادر8ثانيآ

وفيأحمددا)3(،الإمام"مناقبكتابفيالمنظومةهذهوردت

إسحاقبنإبراهيمإلىبسندهاوردتوقدأحمد")4(،الإمام"محنةكتاب

صاحب،الشيبانيهلالبنحنبلبنأحمداللهعبدأبيالسنةأهلإمامهو)1(

تعالىاللهوحفظ،المحنةفيثبت،العاشرةالطبفةرأس،الحافظالفقيه،المذهب

بغداد)تاريخسنة.وسبعونسبعولهص،241سنةوماتاص،64سنةولد،ال!نةبه

591(.11/والسير،4412/

المتوفىالجوزيابنأوردهاحيث،البحثفترةفيداخلةالمنظومةهذهأنشكلا)2(

ص.006سنةالمتوفىوالمقدسيص،795سنة

517.صالجوزيلابنأحمدالإماممناقب)3(

.302صالمقدسيالغنيلعبداحمدالإماممحنة)4(
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نأوذكرالمروذي)2(بكرأبيمنالقصيدةهذه"أخذت:قالالغ!يملي)1(

فيوهوحنبلبنأحمدفيوأنشدهاقالهاالترمذيفلانبنإسماعيل

الجيوشاجتماع9فيالقيمابنلهااشاركما")3(.المحنةسجن

الترمذيفلانبنإسماعيلأنشدهاالتيالقصيدة"؟كز:فقال":الإسلامية

البعلي:إسحاقبنإبراهيمقال،محبسهفيحنبلبنأحمدللإمام

فلانبنإسماعيلوذكر،المروذيبكرأبىمنالقصيدةهذهأخذت

فيوهوتعالىاللهرحمهحنبلبنأحمدوأنشدها)4(،قالهاالترمذي

:قالثم،أبياتأربعمنها!نحهلهالقيمابنذكرثم"،المحنةسجن

أهلمنأحدينكرهالمالقصائد،أحسنمنوهي،القصيدة.وساق.."

ومدحوه")5(.ناظمهاعلىأثنوابل،الحديث

ابنإبراهيم:القيمابنقالالجيوشاجتماعوفي،الغسليإسحاقبنابراهيمهو)1(

المعروف،دسيمبنبثيربنإبراهيمبنإسحاقبنإبراهيمولعله،البعليإسحاق

عارفآالزهد،فيوراسآعالمآوكاناهـ،89سنةولد،الحربيإسحاقبأبي

ص.285سنةتوفي،الحديثغريبمنهامصنفاتله،بالحديث

/6للخطيببغدادوتاريخ1/283،أحمدأصحابتراجمفيالأحمد)المنهج

.)27

أحمد،الإمامأصحابكبارمن،المروذيالحجاجبنمحمدبنأحمدبكرأبوهو)2(

،كثيرةمسانلأحمدالإمامعنروى،والورعالعلمفيامامآكاناكل،89سنةولد

أحمد.الإماممنقريبآودفنص،275سنةتوفي

17(.هصللشيرازيالفقهاءوطبقات1/56،الحنابلة)طبقات

.302صللمقدسيأحمدالإمامومحنة517،صالجوزيلابنأحمدالإماممناقب)3(

تعالى،الثهرحمهأحمدالإمامسمعهاالمنظومةهذهأنلنهتقةالقيمابنكلامظاهر)4(

إسماعيلوقال21،:المالمسندثلاثيات)شرحفيالسفارينيقولهذايؤيدوقد

الاها(.وأنشدهأحمد،الإمامحياةفيلهقصيدةفيالترمذي

31.اصالجيوشاجتماع)5(
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مسندثلاثيات"شرحوفيالأحمد")1(،"المنهجفيذكرهاوردكما

أحمدلا)2(.الإمام

وهوضوعها:بالمنظومةهوجزتعريفثالنأ:

بيتأ.(وستون)أربعةالمنظومةهذهأبياتعدد

)الطويل(.بحرمنوهى

القولمحنةفي!نحتبماأحمدالإمامعنللذبناظمهاأنشأهاوقد

.البدعأهلعلىرادأ،السنةأهللمنهجمنتصرآ،القرآنبخلق

،!الثهكلاممسألةتقريرهو:المنظومةلهذهالعاموالموضوع

فيمعهثبمتومنأحمد،الإمامعلىوالثناء،القرآنبخلقالقولونفي

مسائلبعضلذكرهذهمنظومتهفيأيضآالناظمعزضقوقد،المحنة

علم.بلاالدينفيالجدالخطورةوبيانالاعتقاد،

قصائدفإنأحمد،الإمامفيصرفآمدحآالمنظومةهذهوليست

إلا،منهاعشراتعلىوقفتوقد،البحثهذاشرطمنليستالمدائح

وأهمها،العقيدةفيمسائلتناقشأبياتها-خلفي-المنظومةهذهأن

فيه.المخالفينعلىوالرد،القرانخلقبنفيالقولمسألة

المنظوهة)3(4هسائلبعضرابعأ:

بقوله:منظومتهالناظماستهل-ا

1/125.للعليميالأحمدالمنهج)1(

.121/للسفارينيأحمدالإماممسندثلاثياتشرح)2(

517.صالجوزيلابنأحمدالإماممناقبمنهناالوادةالأبيات)3(
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ولذكرعليهئثنييزللمومنكيرهالفبببعلملامننبارك

بنظروالبحرالبرفيخلقهالىمحرشهفوقالعلاالسمواتفيمحلا

قوله:منهاالاعتقادمسائلبعضذكرثم-2

ئدبزذليلعبددونهومنمدئزثشكلابصبرسمبع

نقئز)1(الخلقمنوالأبديتسخانكلاهمامبسوطنانربنابدا

تعالى،الثهصفاتإثباتفيال!نةأهلمنهجالناظمبئنكما3-

العقلوأن،تعالىوصفاتهذاتهكيفيةفيالتفكرعنالأطماعقطعمبينأ

:فقال،ذلكإدراكعنيعجز

الثفكزواضمخلحيارىوأئناعفولنااسنحالتنكرثافبهاذا

وقصروائحكموهالمبعلم!موحدهاالبعوضةالناسوصففلو

يتفبزولاتنلىلاهوومنقدرهالخلقيقدرلمبمنفكيف

ى!ب!ر،النبيوسنة!الثهكتابفيجاءلماالتسليمأنوأبان-4

:فقال)2(،الزللمنوالنجاة،الباعمنللسلامةالصحيحالطريقهو

لا،ملأىالثه)يد!:اللهرسولتال:قال!تههريرةأبورواهماالىإشارة)1(

قولهبابال!تفسير:كتاب:البخاري:عليهمتفقوالنهار(.الليلسحاء،نفقةتفيضها

علىالحثباب:الزكاةكتاب:ومسلم)7044(،برقمالماء"،محلىمحرشه"وكان

الثه"."يمين:مسلمولفظ)2356(،برقم،النفقة

وعدم،والسنةبالكتابباعثصامهم،العقيدةتقريرفيوالجماعةالسنةأهلمنهجتميز)2(

طريقةوصففيالواسطيةفيتيميةابنالإسلامشيخيقول،نظرأولرأيمجاوزتهما

ويقدمون،الناسأصناتكلاممنغيرهكلامعلىالثهكلام"ويؤثرون:الستأهل

".والسنةالكاباهلسمواوبهذاأحد،كلهديعلىيق!محمدهدي

157(.3/الفتاوىمجموع)انظر:
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أنوروالحقالخسرانالبدعةوفيبدعةنأتولموقلدنافقلنا

ولحذريثابانبرجوكانلمنوموئلأجززأكالتسليمنرولم

المنظومة،لهذهالرئيسالموضوعذكرفيالناظمبدأذلكبعد-5

ماإلىأشارثم!،الثهكلامالقرآنوأن!)1(،الثهكلامإثباتوهو

تعالىتكليمهمنتعالىاللهكتابفيوردمماذلكعلىيدل

:فقال!،لموسى

وأنكرواالملحدونفبهشكوانكلامهفينااللهكتابوأن

ئعبرعنهالثهفبريكولمعبدهكلمالثهبأنشهدنا

أخبر)2(النارعنأوبنارسآنيلأهلهفقالنارأرأىفداة

ولنذريدعوبالحقوأرسلهنخفلااللهأناموسىبافناداه

مبصرالكفرذوفرعونبهيجيءمالكلسمبعانيانطلقفقال

نسطراللوحنيوالتوراةوفزبربهالطورعلىأيضأ)3(وكفمه

لمنهجانتهاجهمفي،الباعأهلضلالرنحةلغالناظمأبانكما-6

غيرلهصفةتعالىاللهكلامأن:تعالىاللهكلامفيوالجماعةالحشةأهلعقيدة)1(

والقرآنشاء،إذاشاءبمايتكلمأزلآ،الكلامبصفةمتصفتعالىالثهوأن،مخلوق

.مخلوقغير،ينبيهعلىالفنزلتعالىكلامهالكريم

العزأبيابنبشرحوالطحاوية،791-هاصهللدارميالجهميةعلىالرد)انظر:

ومجموع993،-2241/للآلكائيالاعتقادأصولوشرح،1172-602/

.(21/173الفتاوى

إتذئغقتكطلخغزئكأنماإفي!تئومي!!ئآلتهاإتخآ!:قولهالى)شارة)2(

12،.-11:أطهظؤى"ألئقذدي!يآلؤاص

:)الأعرافالآية،00.زدفيخمتهيييقختاكوكىجةإؤ"لما!:قولهالىاشارة)3(

.)143

http://www.al-maktabeh.com



والجماعةالسنةأهلعندالعقدبةالمنظومات72

خلافأ،المبتدعةطريقةهذهأنفبين،الدينفيوالجدالالخصومات

:فقال،وأهلهالكلامعنوئعرضونالنصيتبعونالذينالسنةلأهل

بتوفرخشيهذاولاؤكينأ)1(كلهاالخصوماتاهلفيارولم

بزجر)2(ذاكعناللهوسولوكانوأهلهالجدالاللهيحمدولم

والئقفرتشديقهئنهومنوأهلهالكلامنركوئ!نننا

المتهورعلىحتىالتقىطريقوأكفلواللجدالىقومنفرغ

ابنرالحقبتبعلاالذيورايوفرطواضعافبآراءوقاسوا

ثبتومنربختلنةحنبلبنأحمدالإمامعلىرنحضلنةالناظموأثنى-7

:فقال،الفتنةفيمعه

أحضرواالناسإذاخبرأ)3(وصاحبهحنبلابنعناالناسرباللهجزى

تقصروالمقالةنوحابنفيوفلمحمدأأعنياللهنبيسمبئ

وببكريروحؤشالئاالفبثمنبهئوىماحلهقبرأاللهسقى

)انظر:الأمور.فيالمتفرسالضابط:والزكين،الصادقوالحدسالفطنة:الزكن)1(

211(.1/اللغةفيوالمخصص،2/911للزمخشريالفائق

بعدتومضل"ما:ءتجبئالثهرسولقال:قال:!نهامامةابيعنوردماإلىإشارة)2(

:والترمذي252(،)5/المسندفيأحمداخرجه،.الجدلأوتواالامحليهكانواهدى

صحيح،حسنحديث:وقال)0325(،برقم،الزخرفسورةباب:التفسيركتاب

،الباعاجتنابباب:ماجهوابنوأخرجه،الترمذيصحيحفيكماالألبانيوحسنه

)48(.برقم

نوحبنمحمد:هونوحوابن،التاليالبيتفيبذلكصرحكمانوحابنهو)3(

اللهبامرأقومرايتإما:فقالأحمد،الإمامعليهأثنى،ثقةإمام،النيسابوري

218!.سنة،حديدهفيوهو،ماتأنالىبالحديدوجر،المحنةفيثبتمنهإ،

1/692(.للذهبيغبرمنخبرفي)العبر".ودفنهأحمدالإمامفوليه
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بقطروالسبفاللهبنصروقاماامنحانهمعندللحقصبرافما

ئسفربالحديدكبولعلبهمسادةالشاممنجاءوا)1(وأربعة

وسبرواظزأالأهلبنعنوأجلوابدينهماعتصاماإلافأبوادعوا

وأنهم،الفتنةفيالعلماءمنأجابمنخطأإلىالناظموأشار-8

:فقال،بسببهمفضلواقومبهمفتأسى،العلممنعيموهماخالفوا

وغبرواأجابواحتىبمكثواولمطريقهعنمعأحادواللألىفقل

مزؤوضلالىجئثمالذيف!ناتيتمقدالذيعقبىتأمنوافلا

المتخبرالمسندالحدبثوأينعقولكماينالسوءعلماءفيا

فعئر)2(مصركلفيولهملكمفاصبحواكثيرقومبكمتأسى

بقوله:منظومتهوختم-9

ويسنرالمسيءاحسانوئظهرودففرفيعفوئعصىمنفسبحان

العلماءمنجمعالمحنةفيثبتوقد،الأربعةبتحديدالناظممرادلييظهرلم)1(

،(1/1591السيرهـ:24ا)تحنبلبنأحمد:ومنهم،بالحديدوجروا،وحبسوا

/11السيرهـ:23ه)توالقواريري692(،1/العبرهـ:218)تنوحبنومحمد

السيرهـ:24ا)تعبادتهلكثرة،بسجادةالمعروف،حمادبنوالحسن442(،

والبويطي166(،1/1السيرهـ:23ا)تالخزاعىنصربنوأحمد293(،1/1

/01السير:922!)تحمادبنونعيم95(،12/السير23!:ا)تالشافعيتلميذ

وغيرهم.،(795

ولعلهالسوء،بعلماءالقرآنبخلقبالقولالفتنةفياجابواالذينوصفهناالناظم)2(

والحديثالسنةأهلمن-الفتنةفيأجابواالذينأكثرلأنعذر،لهليسمنيقصد

الجميعوصفيليقفلا،ضرورةأجابمنومنهم،المكرهومنهم،متأولينكانوا-

العفل(.نا!ر)د..السوءبعلماء
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:)1(ظملفاا8أولأ

ابن،السجستانيالأزديبكرأبو،الأشعثبنسليمانعبدالثههو

السنن.صاحبداودأبي

هـ.023سنةولد

نأحتى،العلمبحورمنوكان،يحصونلاوخلتيأبيهعنروى

)2(:قطنيالدارقال،النفسعزيز،رئيسأوكان،أبيهعلىفضلهبعضهم

...+..............+0000000000000000005005+........+،)3(:الذهبيوقالثقةإ،"هو

)1(

)2(

)3(

وتاريخ34(،)2/الأرشدوالمقصد1(،000)3/الح!نابلةطبقات:فيترجمتهانظر

66(،)2/أصبهانوأخبار221(،)13/النبلاءأعلاموسير503(،)7/الإسلام

4(،40)2/الأعيانووفيات218(،)6/والمنتظم464(،)9/بغدادوتاريخ

)2/767(.الحفاظوتذكرة)3/703(،السبكيوطبقات

إليهانتهى،المحدثالمقري،البغداديعمربنعليالحسنابو:الحافظهو

بغدادتاريخهـ)انظر:385سنةتوفي،ورجالهالحديثعللومعرفة،الحفظ

.(16944/والسير12،34/للخطيب

مؤوخالكبيرالحافظالإمام،الذهبيعثمانبنأحمدبنمحمدالدينشمسهو

،الإسلاموتاريخالنبلاء،أعلامسير:منها،المفبدةالتصانبفصاحب،الإسلام

ص.748سنةتوفيكثير،وغيرها،الحفاظوتذكرة

.(2163/بالوفياتوالوافي،225الم4والنهايةالبداية:)انظر
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)1(.الحفاظأوثقومن،المسلمينعلماءكبار"من

والسننالمسندوصنفبغداد،واستوطن،وغربآشرقآطاف

حافظآ.عالمآفقيهأوكان،وغيرها

سنة.وثمانينستابنوهوهـ،3اآسنةتوفي

المنظوهة4ذحرتالتيالمصادر8ثانيأ

ذلكذكركما،التواترحدبلغحتى،المنظومةهذهبكزاستفاض

منخلذكرهاوقدناظمها"أ2(،عنمتواترةالقصيدة"هذه:فقالالذهبي

النبلاء)4(،أعلامو"سير31(،دا"الشريعة:فيذكرهافورد،للناظمترجم

الأحمد)7(،و"المنهج)6(،الحنابلةو)طبقاتالغفار")5(،للعليو"العلو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.كذابالثهعبدابني:قولهداودابيالإماموالدهعنئقلأنهإلاالتوثيقهذاومع

:بأقوالذلكعلىالعلماءأجابوقد023(13/)السير

يطلبالنهعبدأنالبلاءمن:فقالالقضاء،طلبلماابنهعلىمنكرآقالهأنه:فقيل

الفضاء.

الضعفاء:في)الكاملمنه.لهتبينأيشأدريفماأبيهكلاماما:غديابنوقال

.)4/266

الحديث،فيلالهجتهفيالكذباراد-صحإن-فيهأبيهقوللعل:الذهبيوقال

772(.2/:الحفاظ)تذكرة.ينقلهفيماحجةفإنه

31(.7034-)1/النصبمنلهنسبمماتبرئتهفيمطولكلامالتنكيلفيوللمعلمي

2.0122/للذهبيالغفارللعليالعلو

سنةمنهسماعهاوأثبت)الناظم(داودابيابنشيخهعنالشريعةفيالآجريذكرها

)5/2563(.ص903

235(.-)13/233النبلاءأعلامسير

152.عللذهبيالغفارللعليالعلو

)2/17(.الأحمدالمنهج)7()2/53(.الحنابلةطبقات
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أهلمذهبلشرحاللطيفو"الكتاب")1(الحنابلةطبقاتو"مختصر

")2(.السنة

وهوضوعها4بالمنظوهةهوجزتعريف4ثالنآ

كماالحائية(،داودأبيابن)قصيدةبالمنظومةهذهاشتهرت

وهوالحاء،حرفإلىنسبةوذلك)3(،المنظومةذكرمنكلاسماها

مطروقة،جادةقافيتهامنحرفبآخرالمنظومةوتسمية41(،قافيتهارؤي

وكثير،المنظومةهذهومنها،النسبةبهذهاشتهرتالمنظوماتمنوكثير

تأتي.سوفالتيالمنظوماتمن

بيتآ)5(.(وثلاثون)ثلاثةالمنظومةهذهأبياتوعدد

)الطويل(.بحرمنوهي

03.-92صالشطيلابنالحنابلةطبقاتمختصر)1(

254.صشاهينلابنالسنةأهلمذهبلشرحاللطيفالك!تاب)2(

5(.)أعلاالمنظومةذكرتالتيالمصادرفيكما)3(

القافية،عمادوهو،الفصيدةعليهترتكزالبيثفيصحيححرفآخر:هووالزوي)4(

ظهرعلىالرحلبهئشدالحبلوهوالرواء،منماخوذلأنهرويآالزويوشمي

لابنالقوافيعلمفيالشافي)انظر.بحبلالقصيدةحروفشدالشاعرفكانالبعير،

يعقوبلإميلوالقافيةالعروضعلمفيالمفصلوالمعجم،42صالقطاع

247(.ص

فيأبياتثلاثةالبناابنعليهازادوقد،ذكرتهاالتيالمصادرأكثرفيكماهذا)5(

أبياتأربعةشاهينابنزادثم،والأنصاروالمهاجرينعنهاالثهرضيعائشةفضل

للسفارينيال!نيةالأفكارولواقحالسنيةالأنوارلوائحانظربيتآ.اوبعينإلىفأوصلها

)1/58(.البصيريالثهعبدبتحقيق
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منوالتحذير،السلفمذهببإتباعالوصية:المنظومةوموضوع

الاعتقاد.مسائلمنجملةوتقرير،البدع

كذلكوهي-الأمةسلفعقيدةعلىبأنها!كضفةناظمهاوصفهاوقد

أدركنامنوقولأحمد،وقول،أبيوقولقولي"هذا:بعدهاقالإذ-

كذب")1(.فقدذلكغيرعفيقالفمن،ندركلمومن،العلمأهلمن

ابنفشرحها:الشارحينمنكثيربعنايةالمنظومةهذهحظيتوقد

)2(.الحنبليالبنا

وابنالآجري)4(،أنالذهبيوذكر)3(،السفارينيوشرحها

2565(.)5/للآجريالشريعة)1(

35(.)1/-رجبابن-الحنابلةطبقاتذيل)2(

،البغداديالحنبليالبناابنالثهعبدبنأحمدبنالحسنعليأبوهو:البناوابن

فيوالكامل،الخرقيمختصرشرح:مصنفاتهمن،التصنيفمنمكثر،حنبليفقيه

هـ.471سنةتوفي،المصنفاتمنوغيرها،الجزيلوثوابهالتهليلوفضل،الفقه

38(.18/5والسير،8931/)المنتظم

،المجودةالقصيدةترتيبعلىالمجردةالأصول:باسممؤخراالشمرحهذاطبعوقد

سيف.حسام:بتحقيق

داوودأبيابنقصيدةشرحالسنةالأفكاوولواقعالسنةالأنوار"لوائحكتابفي)3(

.البصيرياللهعبدد/بتحقيقمطبوعوهوالحائية!

منسفارينإلىنسبةالسفارينيسالمبنأحمدبنمحمدالعونابو:هووالسفاريني

للحائيةشرحمنها،النافعةالمصنفاتاهـوصنف114سنةولد،فلسط!ينأعمال

)السحباهـ.188سنةتوفي،ال!نيةالأفكارولواقحالسنيةالأنوارلوائحباسم

03(.اصالأكملالنعت4،31/الوابلة

دىاتباع،سنةصاحبعابدآصدوقآكان،البغداديالآجريالحسينبنمحمدبكرابو)4(

النافعة،المصنفاتمنوكيرها،العلماءوأدآب،والرؤية،الشريعة:مصنفاتهمن

.(16133/والسير2،342/بغداد)تاريخ.بمكةثمانينابنوهوص036سنةتوفي
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.يضأ)2(أشرحاهابطة)1(

والجماعةالسنةأهلمندالعقديةالمنظومات

المنظوهة)3(8هسائلبعضرابعأ:

والعمل،الثهبكتاببالتمسكبالوصيةدكغالناظمابتدأها-ا

:فقال،البدعومجانبةى!رسولهبهدي

نفلخلعلكبدعبأتكولاالهدىواتبعاللربحبلنمسك

وتربختنبئاللهرسولعنأتتالتيوالشننالثهبكتابو؟ن

أهلعقيدةفقرر،تعالىاللهكلاممسألةفيهارنحتانبماالناظموبين-2

قولعنأيضآونهي)4(،الواقفةمذهبمنوحذر،ذلكفيالسئة

:فقال)5(،اللفظية

المعروف،الحنبليالعكبريحمدانبنمحمدبنمحمدبنالثهعبيدالثهعبدأبو)1(

،والصغرىالكبرىالإبانةكتابمصنفاتهمن،العراقشيخ،فقيهمحدث،بطةبابن

16/952(.النبلاءأعلامسيرهـ)انظر387ستتوفي

ومنهمالمعاصرينبعضشرحها)2/1223(،كما-الذهبي-الغفارللعليالعلو)2(

والشيخالحائية(،المنظومة)شرح:باصممطبوعكتابفيالفوزانصالحالحميخ

أبيابنمنظومةشرحفيالسنية)التحفة:باسممطبوعكتابفيالعبادالرزاقعبد

الودود)فتح:باسممطبوعكتابفيالطيارالثهعبدالشيخوشرحهاالحائية(،داود

داود(.أبيابنمنظومةب!ث!رح

)2/53(.الحنابلةط!بقاتمنهناالواردةالأبيات31(

قرلوهو،مخلوقغيرولا،مخلوقنقوللااللهكلام:يقولونالذينوهم:الواقفة41(

علىوقفمن:قولهالغرويهارونعنبسندهاللالكائيروى.الجهميةأقوالمن

الشريعة)انظر.مخلوقهو:قالكمنفهومخلوقغيريقلفلمبالث!كالقرآن

2/357(.للآلكانيالاعتقادأصولوشرح1/526،للآجري

مثبتة:ولفظية،مخلوقبالفرآنلفظناالقائلونوهم:خلقيةلفظية:قسمان:اللفظية51(

قاله-،القولينكلاالسلفأنكروقد،مخلوقغيربالقرآنلفظناالقائلونوهم
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وأفصحواالأنقباءدانب!لكملبكناكلاممخلوقكبروقل

وأسجحوا)2(يجفم)؟(أتباعفالكمافاثلأبالوقفالقرآنفيتذولا

يوضخباللفظالثهكلامف!ن)3(قراءتهخلقالقرآنتقلولا

)4(،القيامةيوم!لربهمالمؤمنينرؤيةل!نحتد!ةالناظمأثبتكما-2

إثباتفيالصريحةللأدلةمعارضونبذلكوأنهم،الجهميةمخالفةمبينأ

:فقال،الرفدة

)1(

)21

)3(

)4(

أئمةوسائر،أصحابهوأعيانأحمدالإمامعنالصريحوالمنصوص:الإسلامشيخ

/اللآجريالشريعة)انظر.مخلوقةغيرولامخلوقة:يقولونلا،والحديثال!نة

1/256(.ال!تعارضوثرء12/373،الفتاوىومجموع532،

وإليه،الجهميةرأس،السمرقنديمولاهمالراسبيمحرزأبوصفوانبنجهمهو

الباريوينزه،الصفاتينكروكان،وجدالذكاءصاحبكان:الذهبيفال،ئنسب

وميزان6،26/)السيرمقتولآ.128سنةمات.القرآنبخلقويقول،بزعمهعنها

1/426(.الاعتدال

قالوهأنهموالمعنىشخخ(،مادة:العربالسانبه.عزضأيبالكلامشخخئقال

يأ:المهملةبالحاء)وأسمجوا(:الأنوارلوائحوفيايضآ.بهوعزضواصراحة

231(.)1/.القرآنبخلقبالقولجادوا

الحالعلىوينصب،خبرهوهومخلوقبمعنىوخلقمبتدأالقرآن1:السفارينيقال

232(.)1/الأنوارلوائح،.مخلوقةقراءتيتقللاةوالمعنى،أيضآ

القيامةيومربهميرونالمؤمنينأن:تعالىاللهرؤيةفيوالجماعةال!ئنةأهلعقيدة

يرونالمؤمنينأنفيالمؤمنونيختلفالم:خزيمةابنقال،بابصارهمعيانآ

الحافظوقال.أالمؤمنينع!ندبمؤمنفليسذلكأنكرومنالمعاد،يومخالقهم

تعالىاللهأنوالصدقالتوحيدأهلواتفقالحقأهل"أجمع:المقدسيالغنيعبد

!".رسولهعنوصحكتابهفيجاءكما،الآخرةفيئرى

/االعزأبيابنبث!رحوالطحاوية،201صللدارميالجهميةعلىالرد)انظر:

الحافظوعقيدة،555-3305/للآلكائيالاعتقادأصولوشرح،702-023

58(.صالمقدسي
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أوضخوربكيخفىلاالبدركماجهرةللخلقاللهبتجلىوقل

مصرخحدبثقلنامابمصداقوعندناهذاالجهميئئكروقد

تنجخذاكفيقالقدمامثلفقلمحمدمقاليعنجرير)1(وواه

به)2(،يليقنزولأتعالىالثهنزولمنظومتهفيذكرهومما-3

:فقال

ليلةكلفيالجبارينزلوفل

بفضلهنمنالدنباطبقالى

غافرأيفقمستففزألايقول

)3(حديثهميردلاقومذاكروى

المتمذخالواحدجلكبفبلا

وتفتخالسماءابوابفنفرج

فبفتخووزفاخبراومستمنح

وفبخواكذبوهمفومخابالا

رسولعندجلوسآإكنا:قالالبجلياللهعبدبنجريررواهماإلىالناظميشير)1(

هذاترونكما،ربكمسترونانكماما:فقال،البدرليلةالقمرإلىنظرإذ!الثه

طلوعقبلصلاةعلىتغلبوالاأناستطعتمف!ن،رؤيتهفيتضامونلاالقمر،

بابةالصلاةمواقيتكتاب:البخاري:عليهمتفقفافعلواإ.غروبهاوقبلالشمس

صلإةفضلبابالمساجد:كتاب:ومسلم)547(،برقمالفجر،صلاةفضل

.(1)466برقم،الصبح

بلا،بهيليقنزولآينزلتعالىانه:تعالىاللهنزولفيوالجماعةال!نةأهلعقيدة)2(

الليل،منالآخرالثلثفيفينزل،تعالىشاءمتىينزلوهوالبشر،يتوهمهكبف

أتصفالتيالاختياريةأفعالهمنتعالىونزولهالقضاء،لفصلالقيامةيومينزلكما

/3والريعة،147-143صللطبريالدينبمعالمالتبصير)انظر:.تعالىبها

205(.-3481/للآلكانيالاعتقادأصولوشرح،1124-1146

النزولكتابوفي74،صللدارمىالجهميةعلىالردفيالنزولأحاديثانظر)3(

دىابطال243،-3251/بطةلابنالكبرىوالإبانة222،-48صقطنيللدار

1.255/يعلىلأبيالتأوللات
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:فقالرف!،الراشدينالخلفاءفضلل!!فةالناظموذكر-4

الأرجخعثمانئمقدمأوزلراهمحمدبعدالناسخيرانوفل

فئجخ)1(بالخبرالخيرحليفعليئبعدهمالبرئةخيرورابعهم

:فقالرف!)2(،الصحابةفيالسنةأهلعقيدةبينكما

ونجرختعيبطعانأتكول!كلهمالصحابةفيقولىخيزوقل

تماخللصحابةآفي)3(الفتحوفيبفضلهمالمبينالوحينطقفقد

،الكبيرةمرتكبحكممسألة،منظومتهفي!تحن!طرقهومما-5

:فقالذلك)4(،فيالسنةأهلوعقيدة

القاموس)انظرئنجح.وهو،نجحذاصارزيد:وأنجحبالشيء،الظفر:الئجح)1(

243(.ص

رسوللأصحابوألسنتهمقلبوهمسلامة!:الصحابةفيال!نةأهلعقيدة)2(

جاءماويقبلون،كلهاالقرونعلىوخيريتهمفضلهمواعتقاد،ومحبتهمب!،الله

فيوهم،الراشدونالخلفاءأفضلهموان،ومراتبهمفضلهممنوالسنةالكتابفي

-2/968العزأبىابنبشرحالطحاوية)انظر:.الخلافةفيمرتبتهمعلىالفضل

1346(.-70131/للآلكائيالاعتقادأصولوشرح796،

ترلفتمئثتغتمزخمابم(نكارغلىآثيذآةققة+ؤآلديئآق!زمئولى)تختا:تعالىقولهإلىيشير)3(

فيفنئفتمدلذآل!نئ!صو"آثربقؤلمجومهرنيلميبتافئمؤبىضؤئآأدتةنجنقضلأطنقؤ!سئخدأزكفا

آلرزاخيغجمبشويهءغلىقأشتوىقأستتغقأقآت!فيشطهأخرجكزنعآلآمجيلىفيؤتفزآلؤرئة

غيبئا،ؤآتج!!تقيرةيئهمآلضيخمقؤغيفو(ةاتؤأآلذينأدتةؤغذآلكقاريتيبيهئ!

92،.:الفئح1

الإيمانمنخروجهعدميعتقدونانهم:الكبيرةمرتكبفيوالجماعةالسنةأهلعقيدة)4(

ولا،الخوارجفعلكماالملةمنويخرجونهيكفرونهفلا،للكبيرةارتكابهبمجرد

ابنقال،طرفينبينوسظهمبل،المرجئةيقولهكماالإيمانكاملمؤمنآيجعلونه

التي=كالمسائل،فيهأخطأبخطأولافعلهبذنبالمسلمتكفيريجوز"ولا:تيمية
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بصفخالعرشوذوبعصيفكفهمعصواوانالصلاةأهلنكفرنولا

ولفضخئردييهواهلمنمقالانه)1(الخوارجرأيتعنقدولا

:فقال،الإتباعفيقاعدةهي،جامعةبوصيةمنظومتهختمثم-6

واشرخأؤكىاللهرسولفقولوقولهمالرجالآراءعنكو!

ونقدخالحديثاهلفيفنطعنبدينهمتفهواقوممننذولا

ونصبختببتخيرعلىفأنتهذهصاحياالدهراعتفدتماإذ

أميرقاتلهمبقتالهمع!النبيأمرالذينالمارقونوالخوارج،القبلةأهلفيهاتنازع

الدينأئمةقتالهمعلىواتفق،الراشدينالخلفاءأحدطالبأبىبنعليالمؤمنين

..صا.بعدهمومنوالتابعينالصحابةمن

-2432/الطحاويةضرح،186-177صللطبريالدينبمعالمالتبصير)انظر:

282(.3/تيميةابنفتاوىومجموع،456

وطوائففرقلهمصارثم،الجماعةوفارقوا،التحكيمبعدخرجتفرقة:الخوارج)1(

ويجمعهم،والنجدات،والأزارقة،الأباضية:منهم،خوارجعليهميطلقكلهم

ثمالجائر،السلطانعلىبالخروجوالقول،النارفيوتخليدهالكبيرةمرتكبتكفيو

عليهاتفقتالذيالحقالإمامعلىبالسيفخرجمنكلعلىيطلقالوصفصار

والملل72،صالفرقبينوالفرق،1/167الإسلاميينمقالات)انظر:.الجماعة

1/601(.والنحل
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الثالثالمطلب

الدانيعمرولأبيالمنبهةالأرجوزة

83

:)\(ظملفاا:أولأ

بنعثمانعمروأبو،الأندلسعالم،الفقري،الحافظالإمامهو

ثمالقرطبيالأندلسيمولاهمالأمويسعيدبنعثمانبنسعيد

الصيرفي.بابنئعرف)2(،الداني

هـ.371سنةولد

علمفيالبراعةمع،القراءاتعلمتحريرفيالمنتهىإليهوكان

.العلوممنوغيرهاوالنحووالتفسيرالحديث

،القرآنعلمفيالأئمةأحد!كان)3(:بشكوالابنعنهقال

والعبر)18/77(،ال!ن!بلاءاعلاموسير965(،)9/الإسلامتاريخ:فيترجمتهانظر)1(

0112(،)3/الحفاظوتذكرة4(،)1/80الكبارالقراءومعرفة286(،)3/

المفسرينوطبقات124(،)12/الأدباءومعجم84(،)2/المذهبوالديباج

.915صللسيوطي

اعمالمن،البحرضفةعلى،بالأندلسمدينةوهيأدايية"،إلىنسبة:الداني)2(

بلنسية.

الأندلسيةوالآثارالأخبارفيالسندسيةوالحلل،2434/البلدانمعجم)انظر:

292(.3/أرسلانلثمكيب

-،يوسفبنبثصكوالبنموسىبنمسعودبنالملكعبدبنخلفالقاسمأبوهو)3(

http://www.al-maktabeh.com



والجماعةالسنةأهلعندالعقديةالمنظومات84

رجاله،وأسماء،وطرقه،بالحديثمعرفةوله،وتفسيره،ورواياته

شنيآ")1(.ورعآ،فاضلآدينآوكان،ونقلته

وكلامبالآثاريتعلقمماالمسألةعنئسأل"كان:الذهبيوقال

قائلها)2(إلىشيوخهمنمسندةفيهامابجميعفيوردها،السلف

بعدليومهودفنهـ،444سنةشوالنصفالاثنينيومتوفي

عظيم.خلقوشيعه،نعشهأمامالسلطانومشىالعصر،

المنظوهة:ذحرتالتيالمصادرثانيأ:

بيتآ)3(،وئلاثينسبعةالنبلاء"أعلام"سيرفيمنهاالذهبيأورد

)ثلاثةنحوفيأنهاوذكر،منهاأبياتثمانية"الإسلام"تاريخفيوذكر

له)5(.القراءلما"معرفةفيوكذابيت()4(،آلاف

")6(،الأندلسعلماءتاريخفيالمقتبس"جذوةفيذكرهاوردكما

")8(.النهايةو"غاية،للداودي")7(المفسرينو"طبقات

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

وصنفكثير،خلتيمنسمعهـ(،)494سنةبقرطبةولد،الأنصاريالخزرجي

هـ(.)578سنةتوفي،والمبهماتوالغوامض،الصلة:منها،النافعةالمصنفات

114(.صفرحونلابنالمذهبوالديباج،4/128الحفاظتذكرة:)انظر

295(.)2/بشكواللابنالصلة

)18/577(.النبلاءأعلامس!ير

81(.)18/السابق

بيت.0013علىتزيدلاحيثبكثيرذلكدونوهي661(،)9/الإسلامتاريخ

)1/458(.القراءمعرفة

2.484/الخميدياللهعبدأبيللحافظالأندلسعلماءتاريخفيالمقتبسجذوة

1/376.للداوديالمفسرينطبقات

1/305.الجزريلابنالضهايةغاية
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)1(.كاملةمطبوعةوالمنظومة

85

وهوضوعها:بالمنظوهةهوجزتعريف4ثالثأ

أسماءعلىالمنبهة)الأرجوزةبالمنظومةهذهتسميةاشتهرت

بالتجويد،الدياناتوعقود،القراءاتوأصول،والرواةالقراء

.()2(لاتوالدلا

()3(الديانةأصولفي)الأرجوزة:شميتكما

ال!نة()4(.أصول

بيت.(وثلاثمائة)ألفالمنظومةهذهأبياتوعدد

فيو)الأرجوزة

لبحرها.نسبة،أرجوزةلهايقالولذا)الرجز(،بحرمنوهي

يغلبكانص!ان،العقيدةوأصول،القراءاتعلمهو:وموضوعها

،بالعقيدةمنهايتعلقوما،القراءاتعلمفيأبياتهاأكثرإذ،الأولعليها

المنظومةهذهذكرتأنيإلا،الديناتعقوداسمقحتالناظمجعله

التالية:للاعتباراتالعقديةالمنظوماتضمن

355مجلدفياص،042الأولىط-المغنيدار-الجزائريمجقانمحمدبتحقيق)1(

صفحة.

دارمنالدكتوراهشهادةعليبهاوحصل،المغربيالحسنوكاك:بتحقيقهاقامكما

مقدمتهفيالمباركفورياللهرضاءالدكتورذلكذكر،بالرباطالحسنيهالحديث

.1/701الدافيعمرولأبي،الفتنفيالواردة"السننلكتاب

1/57.الأشبيليخيرلابنشيوخهعنرواهمافهرست)2(

18.81/النبلاءأعلامسير)3(

.1/458للذهبيالقراءمعرفة)4(
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والجماعةالسنةأهلعندالعفدبةالمنظومات86

وذلك،أيضآالعقيدةفيهذهمنظومتهأنعلىنصل!نحقةالناظمأن-ا

".الدياناتعقود9:اسمهافيجاءإذ،تسميتهامن

)مائةعلىيزيدبالعقيدةالمتعلقةالأبياتمنفيهاوردماأن-2

،العقيدةمسائلخل،دنحتان!الناظمفيهاذكر،بيتأعشر(ص!احدى

ال!نة.لأهلطويلةمنظومةبمثابةبهذافكانت

عليهاأطلقا)1(الجزريوابن،كالذهبيالمحققينالعلماءبعضأن-3

")3(،الديانةأصولفي"أرجوزةأوالصشة")2(،في"أرجوزةأنها

.العقيدةمسائلمنفيهاوردلمامراعاة

المنظوهة)8(4هسائلىبعض4رابعأ

بقوله:منظومته!نح!لل!الناظمبدأ-ا

والمجدوالسناالمعاليأهلالفرءالعليلفهالحمد

المنانالسيدالعبادربوالاحسانوالانعامالفضلذي

بنعليبنمحمدبنمحمدبنمحمدبنمحمدالخيرأبوالدينشمسالحافظهو)1(

ص،751سنةبدمشقولد،الإسلاميةالممالكمقري،الثمافعيالجزريابنيوسف

هـ.833سنةتوفيالنشر،وطيبةالعشر،القراءاتفيوالنشرالقراء،طبقاتألف

2(.955/اللامعلضوءوا،9928/)الشذرات

.1/804القراءومعرفة18،81/السيرفيالذهبي)2(

1/505.النهايةغايةفيالجزريابن)3(

محمدبتحقيقالمنبهةالأرجوزةباسمالمطبوعالكتابمنهناالواردةالأبيات)4(

.الجزائري
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بقوله:بالعقيدةمنهايتعلقماوابتدأ-2

ال!نةثمالقرآنطربقهاالجنةطرلقأبنأخيتدري

جبلخبرالأصحابوموطنالرسولىببلدكلاهما

مجانبةمنالسنةأهلعليهمامنظومتهفيرنخغالناظموقرر3-

:فقالوالمراء،الأهواءعنوالبعد)1(،البدعأهل

المنبعةالفرفةبفولواعملالمبندعةالأراذلوجانب

المراءاوئدنولوكلوالآرآءاالأهواءوأظزع

أئمةمحبةال!نيعلامةوأن،السنةأهلعلماءب!تباعوأوصى-4

:فقال،ال!نةعلماءمنجملةوذكر)2(،السنةأهل

فانبعهخذفدماوكلفاسنمعهبالسثةدانمن

ذئاوعنهمالدينأئمةأحباقدالمرءرأيثإذا

عنوالزجر،المبتدعةمجانبةوالجماعةالسنةأهلعندالمتقررةالأصولمن)1(

ممرضةمجالستهمف!نالأهواء،أهلتجالسوا"لا!:عباسابنقال،مخالطتهم

السنةلقوامالمحجةتاركعلىوالحجة،133للآجريالشريعة:)انظر."للقلوب

/1)028

مثل،الحديثأهليحبالرجلرأيت)إذا:قالقتيبةعنبس!ندهاللآلكائيروى)2(

"إذا:قولهمهديابنوعن.ال!نة(علىف!نه..لىاسحاق.وأحمدمهديوابنيحيى

شنة(.صاحبفهوزيدبنحماديحببصريآرأيت

74(.1/96،للآلكائيالسنةأهلاعتقاداصولشرح)انظر

:مرتالتيمنظومتهفيالترمذياسماعبلوقال

مغوزالعقلناقصالاالناسمننكبةلأحمديهوىمالعمرك

ويسبزفيناال!نيفئعتبربهيبتلىالذياليومالمحنةهو
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التقىالفنى)4(عيينةوابن)3(والثوريواللي!ث)2(كماللب)1(

،الشرعنصوصإتباعفيال!نةأهلمنهجمنظومتهفيوبين-5

:فقال،-لمجيمالمصطفىوسنةالكتابنصوصمعدائرونوأنهم

القرآنبهجاءمابكلالايمانالسنةعقودومن

النبيعنالأئمةعنالمروفيالمسندوبالحديث

أجلغبرالىدائموهويز!لمقديئم)5(رلناوأن

وزبرولالهشريكولانظبرولاشبهلهلبس

تعالى،اللهكلاممسألة،منظومتهفيلن!قيالناظمذكرومما-6

اللهكلامفيالمبتدعةالأقوالكلورد،ذلكفيال!نةأهلعقيدةفبين

:فقال،تعالى

المدني،الأصبحيثمالحميريانسبنمالكاللهعبدأبوالمجتهدالإمامهو)1(

بعدمنعالمبالمدينةيكنلم:الذهبيقال،المذهبصاحب،المتبعالإمام

اهـ.97سنةلنهتدتةتوفي،والحفظوالجلالة،والفقهالعلمفيمالكآيشبهالتابعين

316(.6/نعيملأبيالأولياءوحلية،8/48)السير

يصزفقيه،المصريالفهميالحارثأبوالرحمنعبدبنسعدبنالليثالإمامهو)2(

،والكرمالجودفيوالمنتهى،الفتيافيالرئاسةوله،وقتهفيفتبعإمام،ومحدثها

7/318(.الأولياءوحلية،8136/)السيرص.175سنةد!دنةتوفي

العالم،الفقيه،الكوفيالثوريمسروقبنسعيدبنسفيانالثهعبدأبوالإمامهو)3(

إلاوالصحةبالرضاالأمةعليهتجتمعمنيبقلم:الأوزاعىقال،الإسلامشيخ

371(.6/سعدابنوطبقات7/922،)السيرا!.61سنةلهئخن!توفي،سفيان

المكي،ثم،الكوفيالهلاليعمرانابيبنعيينةبنسفيانمحمدأبوالحافظهو)4(

علمآعنهموحملالكبار،ولقي،غلاموهوالحديثطلب،الثقةالثبتالإمام

027(.7/والحلية،8454/)السيراص.89سنةدكتانةتوفيوجود،وأتقن،جمآ

المنظومة.علىالمؤاخذاتفيبالقديم!ضاللهوصفعلىالكلامياتيسوف)5(
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حكبمأمدبرأبز!ولمنكلبماعبدهموسىكفم

الفتزلكلافهبأئهالفقضلكتابهفيوالقول

بخالقولابمخلوقليسالصادقالنبيرسولهعلى
فزوقفقولهفخديئأومخلوقإنه:فيهقالىمن

الخفةعندالقولهذاومثلفضلةبدعةفبهوالوق!)1(

واللفظبة)2(فبهالواقفونالجهفبةمنالفربقبنكلا

وشخف،تعالىالثهكلامفيالمبتدعةقولبطلانوبئن-7

:فقال،مذهبهم

المريسيى)4(وبضر)3(وواصلالخ!يسجهمبقولأهون

دواص)6(أبيوابنفعمر)5(العنادوذيوالجهلالشخفذي

الله.كلامفيبالوقفالمفصودعلىالكلامتقدم)1(

باللفظية.التعريفتقدم)2(

رأس:البغداديقال،البصريمولاهمالمخزوميحذيفةابوعطاءبنواصلهو)3(

والسير69،صالفرقبين)الفرق131!.سنةمات.بدعتهمالىوداعيهم،المعتزلة

/5.)464

معتقدنصر،جهميمتكلم،المريسيالعدويكريمةأبىابنغياثبنبشرهو)4(

الكلامفينظر:الذهبيقال،عصرهفيفيهرأسآوأصبح،عنهونافح،الجهمية

/01والنهايةوالبداية،1991/)السيره.والتقوىالورعمنوانسلخ،عليهفغلب

.)281

النظاموبينبينهكان:الذهبيقال،المعتزليالسلميالبصريعمروبنمعمرهو)5(

15/546،)السيرص.215سنةمات،الكلامفيتصانيفوله،ومنازعاتمناظرات

7/128(.الميزانولسان

يومكان:الذهبيقالدؤاد،أبيبابنيعرف،البصريحريزبنفرجبنأحمدهو)6(

مات،مضلضالهواقتلهالمؤمنينأميريا:يقولأحمد،الإمامعلىالبآالمحنة

11/916(.والسير،4141/بغداد024!.)تاريخسنة
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الئطام)2(الأمزهذيوجئ!تالأسلامفيخالقا)1(والجاحظ

والضلالاالباعوأظهرالجهالأخالطقدجميعهم

:فقال)3(،الإيمانفيال!نةأهلعقيدةئغبرالناظموبين-8

بنفصلليسذاكعنوئبةوعملقولىفالايمانوبعد

المرجييزيلهماخلافمبنيثلاثةعلىهو
بالتقصيربنفصوتارةبالئشمبريزيدفتارة

إكان:الذهبيقال،المعتزليالبصريمحبوببنبحربنعمروعثمانأبوهو)1(

صاحب،علامةأخباريولكنه،واضحأمربدعةبغيرتلطخه،الدينقليل،ماجنآ

11/526(.والسير12،212/بغداد)تاريخص،.025سنةمات،فنون

منالنظاميةتنسبإليه،الجاحظشيخ،البصريسياربنابراهيمإسحاقأبوهو)2(

قال،شنيعةبمسائلوانفرد،العلافالهذيلأبيخالهعنالاعتزالأخذ،المعتزلة

سنةمات،جماعةكفرهوتد،والفهمالعلمنفعهممنالنظاميكنالم:الذهبي

541(.0/1والسير،13اصالفرقبين)الفرق.ص!221

وينقصبالطاعةيزيدواعتقاد،وعملتولالإيمانأن:والجماعةال!نةاهليعتقد)3(

،الإيمانفيالإيمانأهلتفاضلعلىواتفقوا،الإيمانمنوالأعمال،بالمعصية

علماءمنواحدغيرالعقيدةهذهعلىالسلفاجماعنقلوقد،درجاتهفيوتباينهم

ومن،بعدهمومنوالتابعبنالصحابةمنالإجماع)وكان:الشافعييقول،السلف

الاالثلاثةمنواحديجزيلا،ونئهوعملقولالايمانان:يقولون،أدركناهم

.بالآخر"

-الأمصارجميعفيالعلماءدركنا15:الرازيانزرعةوأبوحاتمأبوالإمامانوقالا

يزيد،وعملقولالإيمان:مذهبهممنفكان-ويمنآوشامآوعراقآحجازآ

وشقص".

292،صتيميةلابنالإيمان5/886،للآلكائيالسنةأهلاعتقادشرح)انظر:

/9البرعبدلابنالتمهيد30آ12/مندهلابنوالإيمان7/803،الفتاوىومجموع

.)238

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


19الامحنثادنقريرفيالسنةأهلبمنظوماتالنعربف:الأولالفصل

الموافقمعتقدهئبين!،الصحابةفيدنخغالناظمعقيدةوفي-9

الفضلفيوهم!الأربعةالخلفاءأفضلهموأن،ال!نةأهللمعتقد

:فقال،الخلافةفيمرتبتهمعلى

وفرفمنزلىومدحهمفرضالنبيأصحابوح!ث

الفاروقالمهذبوبعدهالصدبقالصحابةوأفضل

السبطينأبوعليوبعدهالنورلنذوعثمانوبعده

فيال!نةأهلعقيدة،منظومتهفيرنخةالناظميقررهومما-01

في،ل!ماموالطاعةوالسمع،الاجتماعووجوبالأمر،لولاةالطاعة

ذلك:فيفيقول)1(،تعالىالثهمعصيةغير

الأمؤجمبععلىمفترضللأئمةوالطاعةوالسمع

عبشيىطولاللهئنابذاقريثيى)2(منزلمئكماوهم

المنشطفيالأمرلولاةواجبةمعصيةغيرفيالطاعةأن:والجماعةال!نةأهليعتقد)1!

طاعة.منيدآينزعونولا،اهلهالأمرينازعونفلا،واليسروالعسر،والمكره

041(.-604الس!نةلقواموالحجة،144-1013/للخلالالسنة)انظر:

برقممسندهفيالطيالسيأخرجه،.قريشمن)الأدمة:يفولهإلى)شارة)2(

)0201(،برقمالسنةفيعاصمأبيوابن912(،)3/المسندفيوأحمد)2133(،

عن8(ه)صالصغيرفيالطبرانيوأخرجه،!بهأنسعن121(،)3/والبيهقي

2/892.الارواءفيالألبانيوصححه!ثه.عفي

ذكرتريثى".منالأئمةحديثطرقفيالعيش"طيب:باسمرسالةحجرولابن

13.122/الفتحفيذلك

وعبدمالكبنأنسرواها،التواترمجيءجاءتالروايةوهذه:حزمابنوقال

بنوعبادة،سمرةبنوجابر،اللهعبدبنجابروروى،ومحاويةعمر،بنالله

4،98/الفصل:)انظرذلك.علىالاجماعانعقادالماورديونقلمعناها.الصامت

6(.صالسلطانيةوالأحكام
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الجماعزنقولهالذيهذاالطاعؤفيكلهموأمرهم

الاسلاما)1(فارقاذهوىففدامامابرىلاوهوماتمن

نأيرىوأنه،البدعأصولمنظومتهفيرنحضل!ةالناظمبينهومما-11

نأإلىالأهواءوتجارتالبدعبعدهاتفردتثم،أصولأربعةإلىمردها

:فقالءلمج!ر)2(،الرسولبذلكأخبركمافرقةوسبعيناثنتينبلغت

رأىإمن:يكتب!اللهرسولقال:قال!عباسابنعنوردماإلىلفتانةالناظميشير)1(

جاهلبةإ.فميتنه،فماتشبرأالجماعةفارقمنف!نهفلبصبر،يكرههشيئأأميرهمن

تنكرونها،أمورابعديسترونيك!قولهباب:الفتنكتاب:البخاري:عليهمتفق

)6948(.برقم،الجماعةبلزومالأمرباب:الإمارةكتاب:ومسلم)6645(،برقم

منالإسلامربقةخلع"فقد:الأشعريالحارثحديثمن013()4/احمدوعند

إ.عنقه

وسبعيناحدىمحلىاليهود)افئرقت-لج!:اللهرسولقال:قال!تههريرةأبيعن)2(

وسبعينثلاثعلىأمنيوتفنرق،فرقةوسبعيناث!بنعلىالنصارىوافنرقت،فرفة

(.واحدةالاالنارفي"كلهاروايةوفي".فرقة

264()0برقموالترمذي)6945(برقمداودوأبو332()2/أحمدالإمامأخرج

الحاكم:وقال.صحيححسنحديث:الترمذيوقال)1993(،برقمماجهوابن

تيمية:ابنالإسلامشيخوقال1/128(.)المستدرك.مسلمشرطعلىصحيح

الأحاديثسلسلةفيالألبانيوصححه345(3/)الفتاوىمشهور.صحيحالحديث

.(2941و532)وقمالصحيحة

جماعةقولفهو،الفرقباقيعنهاتفرعتثمكبارفرقأربعالىالفرقتقسيموأما

،اتفاقمحلليسالتقسيمهذاكانو)ن،وأصولهاالفرقفيالمتكلمينالعلماءمبن

وليس،إستقرائيالتقسيمهذاأنمفررآالشهرستانيويقول،نصبهيردولمبل

لا،الإسلاميةالفرقتعديدفيطرقآالمقالاتلأصحابأن"اعلم:نصإلىمستند

12(.-115/والنحل)المللونص".أصلإلىمستندقانونعلى

السنة،أهلالحقأهلوالخاهسةأربعالضلالفرقأصولأنمقررأحزمابنوقال

-،والمعتزلة،ال!نةأهل:وهم،خمسةالإسلامبملةالمقرين"فرق:فيقول
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أربعةفاعلمالأصولوالبدع

جاءواقدبهومابهمأخسر

تفرقتفقدفرقةوكل

أشنعهمامذهب)1(الشراةقول

لاوجاء)4(واوالقدر)3()2(والرفض

تفرفتعشرةثمانعلى

)1(

)2(

)3(

)4(

)الفصلفرقأعلىهذهمنفرقةكلافترقتثم،والخوارج،والشيعة،والمرجئة

/1.)693

أسباطبنويوسفالمباركبناللهعبدقالأولهذا:تيميةابنالإسلامشيخوقال

)الفتاوى.!والمرجئة،والقدرية،والخوارج،الشيعة:أربعةالباعأصول:وغيرهما

/17.)447

بهم.التعريفتقدمالخوارجهمالشراة

الحسينبنعليبنزيدامتحنوالأنهم،بذلكسموا،الشيعةفرقإحدى:الرافضة

وقيل،رافضةفسموا،رفضنمونيلهمفقال،فرفضوه،فامتنعبكرابيفيبالطعن

اثضاب!مامةلقولهمبذلكوسموا،عشريةوالإثنا،الإمامية:لهمويقال،ذلكغير

الصحابة،خلفيالطعن:يجمعهمعدةفرقوهم،وولده!نهعليمنإمامآعشر

الإسلاميينمقالات)انظر:ذلك.وغير،الأئمةبعصمةوالقول،بالنصعفيلامامة

53(.صالفرقبينوالفرق،1/16

الدميشقي،غيلانثمالجهنيمعبدوأولهمالقدر،بإنكارالقائلونهم:القدرية

ينفونغلاةوأوائلهم،عنهمالثهرضيالصحابةعهدأواخرفيبدعتهمبدايةوكان

نإقالواولكنالعلمفأثبتواوافقهمومنالمعتزلةوورثهم،السابقوالعلمالقدر

فعله.يخلقالعبد

1/38(.والنحلوالملل3،22/والفصل،114صالفرقبينالفرق)انظر:

وهذا،فيهدخولهوعدمالإيمانمسمىعنالعملبتأخيرقالواالذينهم:المرجئة

:قالمنمنهم،درجاتوهم،فرقةعشرةاثنتينحووهم،لهمالجامعالأمرهو

هو:قالمنومنهم،فقطالقولهو:قالمنومنهم،فقطالمعرفةهوالإيمان

العمل.دونوالقولالمعرفة

والنحلوالملل202،صالفرقبينوالفرق1/213،الإسلاميينمقالات)انظر:

.)1/137

http://www.al-maktabeh.com



والجماعةالسنةاهلعندالعفدبةالمنظومات49

واثنتبنسبعينفرقهممينبفيرصدقآفاستكملت

النارفيبجمعهاف!نهاالأخبارمسندفيالذيوهو

وجوبفقرر،ال!نةفيغقذةذكرفيدنحتالةالناظمواستمر-12

إلى!الثهبنزولالإيمانذلكومن،بهجاءتبماوالأخذ،ال!نةإتباع

:فقال،تكييفبلاالدنياالسماء

العقود:بافيفيالفول

الأخباربهصحتمابكلالإقرارالسنةصريحومن

وانتشرفديمأالناسفيوشاعالأثربهأتىماصحيحفمن

السماءالىلبلةكلفيامتراءبلاربنانزول

فادرلطبفمنشبحانهحذولانكببفمافبرمن

الطويلة،منظومتهفيبالعقيدةيتعلقمالىنخلةالناظمختموقد-13

بقوله:

واجتباناال!نةلواضحهداناالذيدئهفالحمد

الجنؤوأزبخمنهافالتزمالسنزأهلعقودفهذه

المنظوهة8علىالمؤاخذاتبعضسادسأ:

ذكرهفيماالسلفطريقةعلىالمنظومةهذهفإنتعالىالثهبحمد

قوله:فييوفقلمر!دنةالناظمأنإلاالاعتقاد،مسائلمنالناظم

أجلكيرالىدائموهوبزللمقدبئمربناوأن

هذادخلوإنما،صفاتهمنولاتعالىأسمائهمنليسفالقديم

بالمتكلمين.التأثرجهةمنالسنةأهلبعضعلىالإطلاق
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المتكلمونأدخل"وقد:للطحاويةشرحهفيالعز)1(أبيابنقال

القديمفإن،الحسنىالثهأسماءمنوليس"القديم"تعالىاللهأسماءفي

هذا:فيقال،غيرهعلىالمتقدمهوالقرآنبهانزلالتيالعربلغةفي

فيإلاالاسمهذايستعلمواولمللجديد،حديحثوهذا،للعتيققديم

دظإختئ:تعالىقالكما،عدميسبقهلمفيمالا،غيرهعلىالمتقدم

حينإدىيبقىالذي:القديموالعرجون93،:أيسآلقدير!كألضجودق

وقال،قديم:للأولقيلالجديدوجدفإذا،الثانيالعرجونوجود

11،،:الأحقاف1قديص!إفكهذآفستتقولو!بوءيقتاوألأأؤاد:تعالى

فهوتعالىاللهأسماءفي"القديمداإدخالوأما.الزمانفيمتقدمأي

والخلفالسلفمنكثيرذلكأنكروقد،الكلامأهلأكثرعندمشهور

.حزمابنمنهم

علىتقدمماف!ن،التقدمنفسفيمستعملأكانإذاإنهريبولا

هيتعالىالثهأسماءلكن،غيرهمنبالتقدمأحقفهوكلهاالحوادث

فيوالتقدم،بهيمدحماخصوصعلىتدلالتي،الحسنىالأسماء

منيكونفلاكلها،الحوادثعلىبالتقدميختصلامطلقاللغة

القديم"دامنأحسنوهولا"الأولباسمهالشرعوجاء،الحسنىالأسماء

الأسماءلهتعالىوالثه،القديمبخلافإليهآيلبعدهمابأنيشعرلأنه

ا.هـ)2(."الحسنى

هذافيالسنةأهلمعتقدمقتضىهوالعزأبىابنقررهالذيوهذا

ولىهـ،731سنةولد،الدمشقي،الحنفيالعزأبيبنمحمدبنعليبنعليهو)1(

557(.8/الشذرات،305/الغمرهـ)إنباء297سنةوتوفي،بدمشقالقضاء

1/77.العزأبيلابنالطحاويةشرح)2(
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عندفيهيوقف،توقيفيوالصفاتالأسماءبابفيالكلامفإن،الباب

ئنقص)1(.ولافيهائزادلاالدليل

ذلكيقعمنذكرهنا"والمقصود:تيميةابنالإسلامشيخوقال

لغةفيفإنه"القديم"كلفظ،-لمجمحالرسولللغةتدبرغيرمن،منه

،بغيرهمسبوقأكانوإن،الحديثخلافالقرآنبهاجاءالتي-لمجيحالرسول

،غيرهوجوديسبقهلمعماأو،يزللمعماعبارةالكلامأهلعندوهو

")2(.نفسهبعدممسبوقأيكنلمإن

ضوءفيالثهوصفات575(،و)12/و)6/136()5/992(الفتاوىمجموع:انظر)1(

137.صللبريكانالكليةوالقواعد،بعدهاوما93صللثشقيطيالقرآن

وحاشية،45-93صللشنقيطيالثهصفاتوانظر245(،)1/الفتاويمجموع)2(

وكتاب،17صللفوزانالمضيةالدرةوشرح،9صقاسملابنالمضيئةالدرة

السقافلعلويوالصفات258،صاللطيفعبدآللسعدالاعتفاديةالتعريفات

.2.ص
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:)1(ظملفاا:أولأ

بنسعدالقاسمأبو،الحرمشيخالعابدالقدوةالحافظالإمامهو

)2(.الزنجانيالحسينبنعليبنمحمدبنعلي

هـتقريبأ.038سنةولد

بنسعدالحافظكان"وقد:الذهبيقال،بالسنةعارفكبيرإمام

وأهله،الكلاميعاديممن،الأثروأئمة،ال!نةأهلرؤوسمنهذاعلي

والأهواء")3(.الآراءويذم

الزنجانيعليبنسعدالقاسم.وأبي..":تيميةابنوقال

")4(.والدينالعلمأهلأكابرمنوأمثالهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)3/الحفاظوتذكرة032(،)8/والمنتظم)6/357(،الأنساب:فيترجمتهانظر

والسير327(،1/)0الإسلاموتاريخ12(،0)12/والنهايةوالبداية1(،174

،(018)15/بالوفياتوالوافي933(،)3/الذهبوشذرات385(،)18/

399.برقمللسيوطىالحفاظوطبقات

.زنكانلهاويقال،الجبلبلادمنأذربيجاننواحيمنكبيربلد"زنجان"إلىنسبة

171(.3/البلدان)معجم

.1177صللذهبيالحفاظتذكرة

.2101/التعارضدرء
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دا)1(.وقتهفيالشافعية"إمام:بأنهالقيمابنووصفه

مكة")2(.و"جواباتالزنجافي""جواباتمنهامصنفاتله

هـ.047سنةآخروقيلهـ،471سنةأولفيتوفي

المنظوهة:ذحرتالتيالمصادرثانيأ:

وكذا)3(،أبياتسبعةالحفاظلما"تذكرةفيالمنظومةهذهمنورد

قصيدة"ولسعد:الذهبيفقال،الناظمترجمةفيالنبلاء"أعلام"سيرفي

ذكرها)4(.ثمدا...السنةأهلقواعدفي

إمام"قول:فقالداالجيوش!اجتماعفيالقيمابنلهاأشاركما

،بالذاتبالفوقيةصرح...الزنجانيعليبنسعدوقتهفيالشافعية

له،السنةفيإمام،وهولفظههذا،ذاتهبوجودعرشهفوقوهو:فقال

أولها:معروفة،فيهاقصيدة

أئربلائمهلاواباعنكودعالأثر)5(واعنمداللهبحبلنمسك

.لا)6(...القصيدةهذهشرحفيوقال

المجردة"الأصول:بكتابملحقةالمنظومةهذهمنجزءطبعكما

.1/118الإسلاميةالجيوشاجتماع)1(

.المغايرةيوهمالقيمابنعطفأنإلا،الأولنفسههوالمصنفهذايكنلم)ن)2(

.1178صالحفاظتذكرة)3(

938.-18/387النبلاءأعلامسير)4(

الخبر،.واع!تمداللهكلاماتدبر:المخطوطةالنسخةوفيهكذا)5(

.1/118الإسلاميةالجيوشاجتماع)6(
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"أا(المجودةالقصيدةترتيحبعلى

99

وهوضوعها4بالمنظومةهوجزتعريفثالنأ:

بيتأ.(وأربعون)أربعة:المنظومةهذهأبياتعدد

)الطويل(.بحرمنوهي

تعالى،اللهبكتابوالاعتصام،السنةبإتباعالوصية:وموضوعها

والأهواء.الآراءعنبالبعدوالوصية

المنطوهة)3(8هسائلىبعض8رابعأ

بالكتاببالاعتصامبالنصحمنظومتهضغالناظماستهل-ا

:فقالوالأهواء،الآراءعنوالبعد،والسنة

أئربلائمهلارأباعنكوعالخبرواعنمدالثهكلامندبر

ننجبرعفكالتنزيلشهدواهئمبا!الىواقندفألزمهالهدىونهج

نصوصإتباعهو،المكلفعلىالواجبأنل!نحتانهالناظموذكر-2

الحكيمالشارعقررهماإلىفمردهاختلافمنيحصلوما،الشرع

:فقال،سبحانه

الحقوقد،المتقدمةداودأبيابنلقصيدةشرحهفيالحنبليالبناابنكتابوهو)1(

لها،طباعةأولوهو،الكتاببآخرالمنظومةهذهمنجزءسيفحسام:المحقق

ذإآخر،باسمحفظتأنهاويظهر،دمشقظاهريةفيمخطوطةالمنظومةأنحيث

البدرالرزاقعبدالشيخفضيلةأنإلا،المخطوطاتفهارسفيعليهاأتفلم

بشرحها،الثهحفظهوتفضل،نفسهللناظملهاشرحمعكاملةعليهاوقفقدالعباد

تحتالظاهريةفيمحفوظةكانتبأنهاوأفاد،متداولمصورالمنظومةمعوالشرح

بالمنظومة.لهعلاقةلاآخراسم

السابق.الهامشفيإليهاالمشارللمنظومةالمصورةالنسخةمنهناالواردةالأبيات)2(
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بالحذووالأخذالحقبققيأمرنامكلفوكلأناموقنأوكن

مقتدرالغيبعالمحليمقديرمالكقولببننافيماوخكم

:فقال،تعالىالثهصفاتبعضمنظومتهفيركةفةالناظموقرر-3

قدرمنالخلقعلىيجريفريدلمافتكلئمواحدبصيرسميع

:فقال-!ير)1(،النبيسنةتركمنرنخلةالناظمحذر-كما4

خسروقدحقأخابقدامروفذاكبقولهالمببنالوحىخالففمن

واعتبزوانلفالهقدالذيخلافتذرفننةالمصطفىأفرنركوفي

من،السمنةأهلعليهمامنظومتهفيدشدنةالناظمذكرهومما-5

:فقال،الإجماعخرق!،وعدمالصحابةعليهاتفقمالزوم

شترلمنالمومنبنسبيلوتفكحخةالصحابةفيهأجمعتوما

الخطرمننوعالقولشذوذفيكماسعادةفأعلمبالإجماعالأخذففي

:فقال،للنصالمخالفالرأيإتباعمنالناظموحذر-6

هدرمنكلإلىبسعىبخاطرهمعج!ثالناسمنتلقىمنوأجهل

الضررسوىشيءالزيغاسنماعفيفماكفبنهفبماالناسقولعنكفاع

أمرفانهفبماالقرآنفيالأمرلنابلطفهالكريماللهأوضحلقد

،سفيانرأيإلىيذهبون،وصحتهالإسنادعرفوالقومعجبت:أحمدالإمامقال)1(

غدابيصتهئمأؤيضتةتيتغتمأنآ!يصغنئخايفونآلدين)ففخذيى:يقولتعالىوالثه

63،.:لنورا1آيز"

منشيءقلبطفييقعأنقولهبعضردإذالعله،الشرك:الفتنة؟الفتةمااتدري

أحمد:عن"رواه:وقال)2/348(تفسيرفيكثيرابنأخرجه.فيهلكالزيخ

لىنخنةدا.لأحسمدب!!الرسول!طاعةكتابفيولعله،طالبوأبوزيادبنالفضل

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


101الاعنفادنفريرفيالسنةاهلبمنظوماتالنعريف:الأولالفصل

البشرالىكوثأالمبعوتمحمدبهانقتديسنةفبناوخلف

فيوالإحداث،الابتداعمنمنظومتهفيرنخلنةالناظمحذركما-7

:فقال،الجدالمنوحذر،الدين

سفرإلىفدنيفالاحداثوئحدثالهدىعنتزوغبدعبأتكفلا

زجرقدقبلمناللهرسولفعنهساعةالفجادلعندنجلسولا

:فقال،منهامحذرأالابتداعفرقرؤوسربخضل!هالناظموذكر-8

والنذراللهعلىبهتذوالحقعنعادلأالشركالىمنسوبفالبرفض

شعروفيضلالىفينعاواكلاثانهمالخوارجفيصحبحوعقدي

القدرانكروذاالأرجاءاظهرفذامعالعناقدصنفبنمنوأبرأ

:فقال،وأعلامهم،المبتدعةرؤوسأيضآوذكر-9

قدانتشرجهلأأبداهفماوبشزضلالةفحقجهثمفالهوما

بهربمافأقبحكلأب)2(ابنوامامفالهخبثارداهفقدوجعذ)9(

جسرلكنهالعلمفيقدثملهبكنولمبهجركزام)3(ابنوجاء

عنهاشتهرمنواول،الأولالمعطلةرأس،مروانبنيمولىدرهمبنالجعدهو)1(

أهـ.24وقيلاص18سنة،القسريخالديدعلىمقتولآهلك،الصفاتبنفيالقول

1/993(.الاعتدالوميزان9،035/والنهاية)البداية

وله،الكلابيةفرقةإليهتنسبمتكلم،البصريكلاببنسعيدبنالثهعبدهو)2(

معنآالقرآنوأن،الاختياريةالصفاتنفيعنهأثر،المعتزلةعلىالردفيمصنفات

ص.024سنةتوفي،بالنفسقائمأواحدآ

فيبالغ،الكراميةالفرقةتنسبإليه،السجستانيعزاقبنكزامبنمحمدهو)3(

الكباثربجوازوقال،فقطاللساننطقالإيمانبانوقال،التشبيهحدإلىالإثبات

21(.4/الإعتدالميزان18،254/)السيرص.255سنةتوفيالأنبياء،على
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كلامه(لأشعري)1اهذاوثق!

بقوله:منظومتهوختم-01

مابتركعذرأالتحصيللذيفما

بشرحهالثبيفحواهوببن

عفوهوآملتوفبفيفبالنه

والجماعةالسنةأهلعندالعفدبةالمنظومات

الدبرذويهنقبلهعلىوأرلا

السورئنزلفيجبريلبهأتاه

شطرفدعنهماالأصحابإلىوأبدا

ايفتز)2(منبقبنيحفظأوأسأله

الجبائي،عليأبيعنالاعتزالأخذ،الأشعرياسماعيلبنعليالحسنأبوهو)1(

السلف،مذهبالىبرجوعهوقيل،كلابابنمذهبالىالاعتزالعنرجعثم

الصفاتفيالتعطيلمنشيءمعهبقيولكن،أقوالهمنكثيرفيرجعأنهوالتحقيق

والعبر،11/187النهايةالبداية)انظرهـ.324سنةتوفي،منهيسلملمالاختيارية

للدكتورالأشاعرةمنتيميةابنموقف:الحسنأبيرجعةلتحريروانظر2/23،

المحمود(.الرحمنعبد

إلىالخيرمنالتفيرفييس!تعملماوأكثر،الأحوالوتقلبالتغيير،هواليتز:)2(

:ويقال،غيرابكالثهأرانيلا:يقالالفساد،الىالصلاحمنوالانتقال،الشر

2/248(.الوسيطوالمعجم5،34/)اللسانكير.ذوالدهر
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4)1(ظملفاا4أولأ

الصوفي،،المقرئعبداللهبنعليبنأحمدالخطابأبوهو

.البغدادي،المؤدب

هـ.293سنةولد

القراءةبتجويدفيهاالمعدودينومنببغداد،الإقراءشيوخمنوكان

وتحسينها.

عددفيوقصيدة،السنةفيوقصيدةدا،السبعة"القراءفيمصنفله

.الآي

هـودفن476سنةرمضانمنوالعشرينالسادسالثلاثاءيومتوفي

.حرببباب

وتاريخ212(،)1/المنضدوالدار425(،)2/الأحمدالمنهج:فيترجمتهانظر)1(

2(،30)7/بالوفياتوالوافي446(،)1/القراءومعرفة183(،)32/الإسلام

)1/الحنابلةطبقاتوذيل85(،)1/النهايةوغاية)3/353(،الذهبشذرات؟

451-.)901
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والجمامحةالشةأهلمحندالعقلبةالمنظومات401

المنظوهة:ذحرتالتيالمصادر8ثانيأ

أنهاوذكربيتآأربعين"الحنابلةطبقات"ذيلفيرجبابنمنهاذكر

)1(.طويلة

الأحمد")2(."المنهجفيالعليميأوردهاالأبياتونفس

قصيدة"وله:فقال"الإسلام"تاريخفيالذهبيإليهاأشاركما

")3(.السنةفيمشهورة

المنضد")5(."الدروفي")4(النهاية"غايةفيللناظمنسبتهاووردت

)7(."المؤلفينو"معجم")6(الظنونو"كشف

وهوضوعها:بالمنظوهةهوجزتعريفثالثآ:

والذي،بيتآ)أربعين(المنظومةهذهأبياتمنعليهوقفتالذي

أبياتهاساقأنبعدرجمبابنلقول،ذلكمنأطولأنهالييظهر

")8(.طويلة"وهي:الأربعين

)الطويل(بحرمنوهي

"ذيلفيرجبابنذكرهاالناظمرآهارؤياالقصيدةهذهوسبب

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

!8(

(901-)1/601الحنابلةطبقاتذيل

222(.)2/الأحمدالمنهج

)32/183(.الإسلامئارلخ

85(.)1/النهايةغاية

212(.)1/المنضدالدر

1344(.)صالظنونكشف

)1/256(.المؤلفينمعجم

)1/901(.الحنابلةطبقاتذيل
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الإماممذهبعلى"كنت:فقالالناظمإلىبسندها"الحنابلةطبقات

صلاةفيأقنتولا،الأذانفيأرتجخلاأن:عادتيوكان،الشافعي

ليلةأيضآعادتيوكان،الرحيمالرحمنالثهببسمأجهرأننيغيرالفجر،

أحمد.أصحابعادةجرتكما،رمضانمنأنوي:الغيم

جميلة،حسنةدارفيكأننيرأيت:اللياليبعضفيكانفلما

والدخلوكبار،صغاروهمكثير،خلقوالجندوالخدمالغلمانمنوفيها

والنهي.والأمر،والخرج

وعلىظاهر،وجههعلىوالنورسرير،علىشيخبهيرجلفإذا

جنبيإلىوكان،تلمعخضروثياب،بالجوهرمرصعذهبمنتاجرأسه

لقن؟المنزلهذابالثه:لهفقلتالجند،يشبهممنطقرجل

فيأناقلت.مخلوقالقرآن:يقولحتىبالسوطضربلمن:قال

أشياءنفسيفيإنوالقه:فقلت.ذاهو:قال؟حنبلبنأحمد:الحال

خلقالسريروحولسرير،علىوكان،عنهاأسألهأنأشتهي،كثيرة

منالحياءفمنعنيتريد.عماوشل،اجل!مقأنإليئفأومأ.قيام

فيأقنتولا،الأذانفيأرخعلاعادتي،سيدييا:فقلت.الجلوس

وأخشع.،الرحيمالرحمناللهببسمأجهرأننيغيرالفجر،صلاة

منكأتقىغ!يرالثهرسولأصحاب:عالرفيعبصوتفقال

،أصومالغيمليلةعادتي:فقلت.بقراءتهايجهروالموأكثرهم،وأخشع

مذهبأيمنشش!مااعتقد:فقال.حنبلبنأحمدالإمامقالكما

منأعلمثأصبحئافلماأرعذ،وأنا.قغقجتأتكنولا،بهالثهتدين

بعذ.أجهرولمرأيئا،بماورائيئضلي
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كاملة.

والجماعةالسنةأهلعندالعقديةالمنظومات

القصيدةذكرثموهى")1(القصيدةهذهقلثأنإلىذلكودعاني

بقوله:الرؤياهذهإلىالناظمأشاروقد

أمتعحيأدمتماأقتديبهحنبلفابننسألواإنمذهبيوعن

ولرنعالجنانفيولفدويروحرأينهالمنامفيلأنيوذاك

المنظوهة)3(:هسائلبعضرابعأ:

:!الثهفييعتقدهماموضحآبقولهبدأها-ا

أرجعاللهالىبومأبهلعليلنسمعواأفولللمانيحقيقية

خضعالخلقلهمثيلبلاتعالىوحدهالطولىذيكبرالهلابأن

وس!معظرأالخلقعلبهمايرىبوالدوليسبمولودولبس

:فقال،تعالىاللهكتابفييعتقدهمافيهاوبين-2

يجمعالصدروفيمنلوألسنعلىنجمحدثليساللهكتابوأن

تسمعكنتأوأبعدتإنكذلكمصحفكلفيالحفاظكنبوما

:فقال،تعالىاللهكلاماثبتكما-3

)3(يتقطعكالشظىخوفأتدكدكلهبدالمالرحمنوللجبل

)1/701(.الحنابلةطبقاتذيل)1(

)1/801(.الحنابلةطبقاتذيلمنهناالواردةالأبيات)2(

قالىإلئلثآنظزأيقزفيقالىزثبركت!يييقئناكويمئضأ)ؤلتا!:قولهإلىإشارة)3(

يقحتل!زثبماتخلققمارتققستؤتتاترأشتقرت!2آتج!ل!المآلظزؤليهنترتقلن

آلمؤيين،آؤلؤأتأإثر"تئتم!ئختثقالىأقاقققتآ!عقاموصىوخزدلمخاجثات!

143،.الأعراف1الآية
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يخضعزالفماتكلبمأالطورعلىعرشهفوقربهموسىوكلم

الرؤيا،فيأحمدالإماممعمنهكانمامنظومتهفيذكرهومما-4

:فقال

متعتعأيضأالحقصفاتفيأناأقولهشيءالنفسفيلهفقلت

فاتبعواللذكرثمشيء)1(قالىكماكمثلهليساللهتعالىفقال

مدفععنهماوالعبنينالراسعلىملبكناصفاثمنفبهكانفما

بقوله:،الرؤيافيأوصاهأحمدالإمامأنكذا-5

بنمنعل!عنهرونه.ثفاتالورىسبدعنالأخبارفيجاءوما

تنبعوافدلهجهالكاناذارخصةعنديالحقلتركفليس

قوله:المنظومةمنالموجودآخرفيوجاء-6

أبرعالزهدفياللهعندفأحمدبدعةكلمنننجحنبلبأفكن

.(11:)الشورىآلبضين!آلمئئييغؤئوشفة"النمكيثيهء:!قولهإلىيشير)1(
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ألفانيألمبحث

السنةأهلىبمنظوماتالتعريف

السادسالقرنفي

مطالب:سبعةوفيه

المقدسي.عقيدةمفظومة:الأولالمطلب

ال!لوذاني.دالية:الفانيالمطلب

وشموسالقصائدعروسمنظومةالنالث:المطلب

لل!رجي.العقائد

العقائدوسراجالقصائدتاجمنظومة:الرابعالمطلب

للهروي.

جعفر.بنالحسنمنظومة:الخامسالمطلب

السنة.فيالمييلفيمنظومة:السادسالمطلب

.الجوزيابندالية:السابحالمطلب

9.؟
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امتدادآالسادسالقرنفيوالجماعةالسنةأهلمنظوماتتعتبر

أنهإلا،تحديدآالخاممسالقرنسيمالا،السابقةالقرونفيلمنظوماتهم

تكنلمعقديةمسائلتقريرإلىالإشارةالقرنهذامنظوماتفييظهر

.القرنلهذاالسابقةالمنظوماتفيظاهرة

قولظهورأووجود،مع،لتقريرهاالحاجةظهورإلىذلكويرجع

فيها.الصحيحةالعقيدةيبينواأنعلىالسنةأهلفاحتاج،فيهاالمخالف

العقيدةبتقريرالقرنهذافيتميزتالسنةأهلمنظوماتأنفنجد

ذلكولعل،خصوصآالأشاعرةفيهانازعالتيالمسائلفيالصحيحة

فاحتاج،خصوصآالعصرهذافيالأشاعرةصولةمنظهرلماانعكاس

فيالنفسويطيلوا،منظوماتهمفيذلكعلىينصواأنالسنةأهلعلماء

التالية:المطالبفيبمنظوماتهمالتعريففيسيظهركما،ذلكتقرير

المقدسي.عقيدةمنظومة:الأولىالمطلب

الكلوذاني.دالية:الثانيالمطلب

العقائدوشموسالقصائدعروسمنظومة:الثالثالمطلب

للكرجي.
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للهروي.العقائدوسراجالقصائدتاجمنظومة:الرابعالمطلب

جعفر.بنالحسنمنظومة:الخامسالمطلب

السنة.فيال!يملفيمنظومة:السادسالمطلب

.الجوزيابندالية:السابعالمطلب

12؟
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:()1ظملناا4أولأ

بنطاهرالحسينأبيبنمحمدالفضلأبوالحافظالإمامهو

المقدسي.أحمدبنعلي

هـ.448سنةولد

نفسه:عنقال،العلمطلبفيقويةوعزيمة،عاليةهمةذاكان

أنيوذلك،بمكةومرةببغداد،مرة:مرتينالحديثطلبفيالدم"ئلث

طلبفيركبتوما،ذلكفلحقنيالهواجر،حرفيحافيأأمشيكنت

استوطنتأنإلىظهريعلىكتبيأحملوكنت،قطالحديمث

البلاد")2(.

والمعرفة،بالذكاءموصوفآ،العملقوي،الروحخفيفوكان

.والعمرةالحجكثير،والتعصبالفضولعنبعيدآ،للأثرلازمآ

وتاريخ261(،)91/والسير(،136)17/والمنتظم28(،")53/بغدادتاريخ)1(

03(،)6/والشذرات667(،)12/والنهايةوالبداية(،491برقم129/)1الإسلام

.(1/91)لأنسابوا

49(.)11/الإسلامتارلخ)2(
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114الامحيقادنقريرفيالسنةأهلبمنظوماتالنعريف:الأولالفصل

هـودفن705سنةالأولربيعشهرفيالحجمنقدومهبعدتوفي

ببغداد)1(.

فيالجوزيابنفيهقالحثىعليهالبعضبهاشنعمسائلطاهرابنعلىأخذ)1(

أولىفالجرحوإلاللحديثحفظهفلأجلعليهأثنىإفمن)17/136(:المنتظم

.ا.صبه"

علبه:الماخوذةوالمسائل

الصوفية.منكراتلبعضفيهاحتج:التصوفصفوةلكتابتصنيفه-ا

المردان.إلىالنظرجوازلكتابتصنيفه-2

اله021(:)5/الميزانلسانفيالذهبيقال،التصوفإلىنسبته-3

!.مرضيغيرتصوفالىالسنةعنانحراف

علىردآالذهبىقالهماذلكعنوالجوابل!لر،عليهالمؤاخذاتمجملفهذا

264(:91/)السبرالذهبيفقال،الإباحيةإلىيدعوبأنهال!لفيطاهرأبيفيقادح

واللههوطاهر،ابنفحاشا،المطلقةالإباحةبهااردتإن؟بالإباحةتعنيما"قلت

شذ.أوأخطأد!ان،الدينلحرماتمعظم،أثريمسلم

معصية،فهذهالمرد،إلىالنظرداباحة،السماعك!باحة،خاصةإباحةعنيتلان

مرجوخ".باباحتهللظاهريةوقول

السني،للأثرمتبعمسلم"والرجل29(:11/الإسلام)التاريخفيالذهبيوقال

لاليتهمصنفأفيهصنفوقد،السماعمثلأمورفيالسنةخالفقدكانلىان

.ا.ص(صنفه

الإمامجامعةمندكتوراهرسالة:فيعليهوالردطاهرلابننسبلماتفصيلآوانظر

للشيخ،الكتبعالملدارجزئينفيمؤخرأطبعت،الإسلاميةسعودبنمحمد

فيومنهجهالمقدسيطاهربنمحمد)الحافظباسمالسدحانمحمدالعزيزعبد

فيالمسالةاشبعفقد(.المحجةثاركعلىالحجةكتابوتحقيقدراسةمعالعقيدة

منالمقدسيطاهربنمحمدأن:اليهتوصلماوخلاصة،الناظمعقيدةتحقيق

فيهوقعانحرافمعللأثر،المتبعين،بالحديثالمعتنين،عنهاالذابينالسنةعلماء

بالصوفية.التأثرجهةمن
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المنظوهة:ذحرتالتيالمصادر8ثانيأ

باسمكتابفيأيضآالناظمشرحهاوقد)1(،مخطوطةالمنظومة

المنظومةهذهبنسبةهذاكتابهفيوصرح")2(،المحجةتاركعلى"الحجة

ليشرحها)3(.الكتابهذاوضعوأنه،له

في،المقدسيطاهربنلمحمدوشرحهاالمنظومةنسبةوردتكما

")6(.العارفينو"هداية")5(الظنون"كضفوفيالكبير")4(،"المقفىكتاب

تصريحهالمقدسيطاهربنلمحمدالمنظومةهذهنسبةيؤكدومما

:يقولإذ،منظومتهمنبيتآخرفيلهبنسبتها

السيرناقليمنالأثباتعنرواهمحمدالمقدسياعنفادفهذا

وهوضوعها4بالمنظوهةهوجزتعريف4ثالثأ

ظرةعلىكتبولكن،المنظومةلهذهاسمعلىأقفلم

:كتابمخطوطةظرةعلىوكذا(،المقدسيمحمد)عقيدة:المخطوط

نفسهالناظمشرح.فنللمنظومةشرحوهو"المحجةتاركعلى"الحجة

".المقدسيمحمد"عقيدة:المخطوطةطرةعلىكتبحيث

بيتأ.(وتسعون)اثنانأبياتهاوعدد

)الطويل(.بحرمنوهى

الجامعةفيمصورةومنها)3208(،برقمالعمريةمجاميع،الظاهريةفيمخطوطة)1(

لإسلامية.ا

.دكتوراةكرسالةالسدحانالعزيزعبدالدكتورالكتابهذاحفقوقد)2(

2/288.-السدحانتحقيق-المحجةتاركعلىالحجة)3(

)5/736(.للمقريزيالكبيرالمقفى)4(

6.82/الظنونكشف)5(

1/487.العارفينهداية)6(
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حيث،السلفجادةعلىوهى،رنخ!الناظمعقيدةذكر:وموضعها

الأمة.سلفيقررهاكماالاعتقادمسائلتقريرفيناظمهاأحسن

هذالإنشاءدعاهماالمنظومةلهذهشرحهفيالناظمبينوقد

المقتدين،وأئمتنا،الماضينمشائخنارأيتأنيداوهو:فقال:النظم

فأحببت،المبتدىوحفظها،المنتهياستحسنهاقصائدالاعتقادفينظموا

ومعتى،أليهمسبوقآنوعأكانإذ،بمثالهموأقتدي،طريقهمأسلكأن

بالقصور:العلممعفقلت...عليهمحتويآ

وبالأثرحسببالآيوأنصرهالبصرذووبرتضيهمقالأأفول

)1(4المنظومةهسائلبعضرابعأ:

والسنة:بالكتابالتمسكعلىحاثآبقولهابتدأها-ا

وبالأثرحسببالآيوانصرهالبصرذووبرنضبهمفالأأفول

بهرواماتلمنشكبلاظلاموسواهماالهدىنورلأنهما

:فقال،وصفاته!اللهأسماءبعضوذكر-2

بذربماعليميأنيبمامربدمتكلمقادربصبرسميع

خبرلمننسعأ)3(التسعينعلىنزيدالتيبأسمائهوالباقي)2(الحيهو

المخطوطة.النسخةمنهناالواردةالأبيات)1(

إثباتفيالأشاعرةمذهبعلىأنهالسبعالصفاتهذهتخصيصهمنيفهمقد)2(

منعنهعرفمايردههذاولكن،المعانيصفاتوشممونها،فقطالسبعالصفات

منأكثرفيالأشاعرةعلىبالردوتصريحه،الصفاتبابفيالسلفمذهبلزوم

2/992(.السدحانتحقيق)انظر.المنظومةهذهمنموضع

تسعة=فيهحصورةليست!اللهاسماءان:العلماهلعندالمترجحالقول)3(
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رواه

)1(

)2(

والجمامةالسنةأهلعندالعفلبةالمنظومات

نظرقدثثالأحافياماموكل)1(ومسلمالصحيحفيالبخاري

بلاالعرشعلىالاستواءمسألةمنظومتهفيذكرهومما-3

:فقال)2(،

:!اللهرسولقال:فال!بهمسعودابنحديثعليهيدلاسمآ،وتسعين

وأ،خلقكمنأحدأعلمنهأو،نفسكبهسمبت،لكهواسمبكل.أسألك)..

فيأحمداخرجه010..عندكالفيبعلمفيبهاستأئرتأو،كتابكفيأنزلنه

برقمالمستدركفيوالحاكم)729(،برقمحبانوابن)3712(،برقمالمس!ند

1/791(.)الصحيحةطرقهبمجموعالألبانيوصححه)1877(،

اسما-وتسعونتسعةلئه"انيك!:اللهرسولقال:قال!نههريرةأبىحديثوأما

فينعالىأسمائهحصربهالمفصودلبس،.الجنةدخلأحصاهامن-واحدفيرمالة

وتسع!ين.تسعة

نأالجمهورعليهالذي"والصواب332(:3/التعارض)درةالإسلامشيخيقول

ليسأنهمرادهليس،الجنةدخلأسمائهمنوالتسعينالتسعةأحصىمنأن:معناه

اسمآ".وتسعونتسعةالاله

بعدها(.وما24صللخطابيالدعاءشأن)وانظر

وتسعونتسعةدثهن91:جمضالثهرسولقال:!تهقالهريرةأبورواهماإلىإشارة

كناب:البخاري:عليهمنفقأ.الجنةدخلأحصاهامن-واحدفيرمالة-اسمأ

الذكركتاب:ومسلم)4706(،برقمواحد،غيراسممائةدئهباب:الدعوات

)8596(.برقم،تعالىاللهأسماءفيباب:والدعاء

استواةعرشهعلىتعالىاستوائهيثبتونأنهم:تعالىالثهاستواءفيالسنةأهلعقيدة

مستغنيعرشهعلىمستويسبحانهوهو،المخلوقيناستواءيماثللا،س!بحانهبهيليق

أهلمنالمسلمونإأجمغ:الطلمنكيعمرأبوقال،السنةاهلمنإجماعوهذا،عنه

246(.1/)العلوشاء!كيفعرشهعلىمستويتعالىالثهأنالسنة

أ.عرشهفوقذكرهتعالىاللهان:نقولمتوافرونوالتابعون!كنا:الاوزاعىوقال

804(.صللبيهقيوالصفات)الأسماء

الجهميةتلبيسوبيان،426-2942/للآلكائيال!نةاهلاعتقادأصول)انظر:

924(.صالإسلاميةالجيوشواجتماع،1/557-058
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السورفيجاءكماقولأبلىكبفبلاعرشهفوقمناللهأنواعلم

)1!وصوتبحرفوأنه،بالقرآن!الثهكلاممسألةذكركما-4

:فقال

كفرمنقوللابالقرآنتكلمجلالهجلالئهأنوأثبت

مفتخر)2(وحسبكيحيىأبورواهخلقهكأصواتلابصوتكلام

واعنبرفأنصفمسعود)3(ابنرواهالذيالخبرفيجاءفدكماوحرف

ولكن،إليهالحاجةلعدموصوتا"بحرفلفظإطلاقالسلفعندمعروفآيكنلم)1(

عليهم،ردآذلكإلىالسنةأهلاحتاج،النفسيالكلامبدعةالمبتدعةأظهرلما

تعالى.لثهالفبتالكلامحقيقةلبيان

عنلنهت!نةأبى"سألت:فال028(:)1/أحمدالإمامابنالثهلعبدالسنةكتابوفي

تكلمتعالىربكإن:أبيفقال،بصوتيتكلملمموسىالثهكلملما:يقولونقوم

".جاءتكمانرويهاالأحاديثهذه،بصوت

بينهواءمنإلايخرجلاأنهزعموافقدالصوت!وأما:السجزينصرأبووقال

منباطلقالوهوالذي،تعالىالثهذاتمنوجودهيجوزلاولذلك:قالوا،جرمين

بطلانه.وجوهساقثم!وجوه

87،وشرح-82صزمنينأبيلابنوالسنة،6/527الفتاوىمجموع)انظر:

بعدها(.وما58صوالصوتالحرفأنكرمنعلىالرد،1172/الطحاوية

)يحشر:حديثراوي!تهالصحابيالأنصاريأنيسبناللهعبدهويحيىأبو)2(

أنا:قربمنيسمعهكمابعدمنبسمعهبصوتفينادبهمبهما،فرلأعراةالناس

(802)1/)الفتحتعليقآوالبخاري594()3/أحمدرواه،الحديث..،الد!يانالملك

.2)صالجنةظلالفيالألبانيوصححهالمفرد،الأدبفيورواه461(و)13/

بعد(.وما

تلاوتهعلىياجركمالله.فان.".:وفيه،مرفوعآ!همسعودابنرواهماإلىيشير31!

ولامحرفألفولكنحرف)الم(اقوللاإنياما،حسناتعشرحرفبكل

=،وفضلهالقرآنتعليمباب:مصنفهفيالرزاقعبدأخرجهحرف".وميمحرف
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نفرالذيخلافومكنوبندبنذابكلبلفظومسموعومنلو

:فقالءلمجي!ر)1(،النبيشفاعةإثباتومنها-5

الخطرذويالمخلصينوللمرمنبنشفاعةللرسولحفأوأثبت

والشررالنارمنسفعأصابهمبعدماالناومنافوامولخرج

بالطاعة،يزيد،وعملقولوأنه،الإيمانمسألةذكركما-6

:فقال،بالمعصيةوينقص

فجرمنلاقولبالعصبانوشقصبطاعةيزيدللمانأواعرف

الضرومنللنجاةسببانهماالذيوالعملبالقولوأثبنه

:فقال،مجانبتهمووجوب،البدعأهلمنالتحذيروذكر-7

حذرعلىويكصاحبامنهمفكنبأسرهمالكلامأربابواهجر

خطرمنهجعلىرلببلاوكانواوتنطعواابندعواقدلأنهم

فيالأمر،ولاةطاعةولزوم،العصاشقمنالتحذيرومنها-8

:فقال،معصيةغير

كدراوجارإنالسلطانعلىخروجأارىولالاالعصاشقأرىولست

اشتهركماالمسلميندماءأراقواانهمالخوارجرأيمنوابرا

برقم،القرآنفضائلفيأخبارباب:المستدركفيوالحاكم)1706(،برقم

ووقفه.رفعهفيواختلف)8991(.

شفاعتهومنها،والسنةبالكتابالثابتة!النبيشفاعةيثبتون:والجماعةالسنةأهل)1(

الشريعة)أنظر:.أمتهمنالكبائرلأهلوشفاعتهالقضاء،لفصلالموقفلأهل

تاركعلىالحجة،60116/الاعتقادأصولوشرح364،-346صللآجري

ا/945-464(.المحجة
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البيعةوأن)1(،!حبهمعاويةمنزلةذكرالمنظومةحوتكما-9

:فقال،زمانهأهلبإجماعلهانعقدت

خبرالذيالمرمنينجميعلخالببعة)2(الخلافةبعدمنوأثبت

والزبرللوحياللهرسولأمبنوالسخابالحلمالمنعوتمعاولة

نفرالذيبقولبقوالفلستمنهموالعقدالحلأهلب!جماع

بقوله:ختمهاثم-01

السيرناقليمنالأثباتعنرواهمحمدالمفدسياعتقادفهذا

رسولصحابةفيعقيدتهمكسائر!تهمعاويةفيوالجماعةالسنةأهلعقيدة)1(

ممن!هومعاوية،صحبتهموشرففضلهمواعتقادعنهمالترضيوهي،يالثه

الإمارةوليوقد،ىتجضاللهلرسولالوحيكتابةشرفلهكانوممن،اسلامهحسن

.سيرةأحسنولايتهفيسيرتهفكانت،الراشدةالخلافةبعد

عنوالكفالإمساكالسنةأهلعقيدةف!ن!الصحابةبعضبينشجرماوأما

بينشجرعماالكفالسنةأهلأصول)ومنأحمد:الإمامقال،فيهالخوض

بهموالاقتداء،قربةلهموالدعاءسنةفحبهم،عنهموالترضي!الصحابة

38(.صالثهلعبدالسنة)انظرا.وسيلة

الخلافةفيولايتهتدخللم!بهمعاويةلأنالخلافةيقلولمالبيعةقالدانما)2(

.النصوصفيالواردةالراشدة
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الثانيالمطلب

الحلوذانيدالية

4)1(ظملفاا8اولأ

أحمدبنالحسنبنأحمدبنمحفوظالخطابأبوهو

وقته.فيالحنابلةشيخ،البغداديالكلوذاني)2(

هـ(.)432سنةشوالمنالثامنفيولد

وكتبه،الحديثوطلبالكثير،روىالعلماء،محاسنمنكان

عنهقالالفراء)3(،بنيعلىأبوالقاضيمنهم،خلقيديهعلىوتتلمذ

العلم،غزير،العقلوافر،صالحآ،ورعآ،علامة،إمامآداكان:الذهبي

")4(.النظمجيد،المحاضرةحسن

/)91والسير152(،)17/والمنتظم345(،)2/الحنابلةطبقات:فيترجمتهانظر)1(

)3/57(.الأحمدوالمنهج593(،)2/والعبر014(،1/)1الإسلاموتاريخ348(

/4البلدان)معجمواحد.فرسخبغدادوبينبينهابغداد،نواحىمنكلوذاإلىنسبة)2(

.)542

المشهورالفراء،ابنالحنبليالبغداديخلفبنمحمدبنالحسينبنمحمد:هو)3(

وغيرها،المعتمد،،التاويلاتابطال،الإيمان:مؤلفاتهمن،يعلىابيبالقاضي

603(.3/الذهبوشذرات18،98/)السيركل.458سنةتوفي

2/592.غبرمنانباءفيالعبر)4(
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المسائلفيو"الانتصار!الفقهفي"الهداية:منهانافعةمصنفاتله

.المصنفاتمنوغيرهالاالأصولفيالتمهيد9والكبار!

الآخرةجمادىمنوالعشرينالثالثالأربعاءيومآخرفيتوفي

سنة.وسبعينثمالبعنهـ()051سنة

المنظوهة:ذحرتالتيالمصادو4ثانيأ

فقد،ر!فةالكلوذافيالخطابلأبيالمنظومةهذهنسبةاشتهرت

له:ترجمممنواحدغيرلهنسبتهاعلىنص

ناصربنمحمدأنشدنا:فقال"المنتظم!فيالجوزيابنلهفنسبها

لنفسه:أحمدبنمحفوظالخطابأبوأنشدناقال)1(الحافظ

..1)2(00وذكرها

دا)3(.الزمان"مرآةفيذكرهاوردكما

الذهبي:فقالالنبلاء"أعلام"سيرفيللناظمنسبتهاوردتوكذا

إ)4(.بيتينمنها.وساق..فيهايقولالمعتقدفيقصيدة"وله

قالهـ،467سنةولد،الفضلأبوالحافظ،السلاميعليبنناصربنمحمدهو)1(

الأصولفيأحمدمذهبإلىانتقلثمأشعريآ،شافعيآ)كان:ال!يملفيعنه

.،امامثبتوهو،عليهومات،والفروع

تسميعيتولىالذيوهو،السنةأهلمن،،ضابطآحافظآ"كان:الجوزيابنوقال

.6الحديث

225(.1/رجبلابنالحنابلةطبقاتذيل)انظر055!.سنةتوفي

)17/153(.:المنتظم)2(

2/963.الجوزيابنلسبطالزمانمرآة)3(

)91/934(.النبلاءأعلامسير)4(
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أيضآ.لهونسبها")1(،الإسلام"تاريخفيأيضأوذكرها

وبعضمطلعهافذكر"النهاية"البدايةفيكثير)2(ابنوكذلك

.31(أببانها

قصيدة"وله:فقال"الحنابلةطبقاتعلى"الذيلفيرج!بوابن

")4(.معروفة،السنةفيدالية

السنة"فيداليةقصيدة"وله:فقالالأحمد""المنهجفيوالعليمي

ذكرها)5(.ثم

)6(.كاملةالمنظومةهذهحققتكما

وهوضوعها4بالمنظومةهوجزتعريفثالنأ:

دادالية:فيقال،وناظمهاروئهاإلىبالنسبةالمنظومةهذهغرفت

للكلوذاني")8(.السنةفيأو"داليةالكلوذاني")7(

)1(

)2(

)31

)4(

)6(

)71

)8(

141(.-014)11/للذهبيالإسلامتاريخ

سنةولد،القرشيزرعبنكثيربنعمربنإسماعيلالدينعمادالفداءأبوهو

والنهاية،والبداية،العظيمالقرآنتفسير:منها،البديعةالتصانيفلههـ(،07)1

تيمية.ابنبجوارودفنص()774سنةتوفي،وغيرها

993(.1/الكامنةوالدرر،4/8015الحفاظ)تذكرة

)12/391(.والنهايةالبداية

)1/117(.الحنابلةطبقاتعلىالذيل

.)3/58(

اهـ417سنة)9(العددالحكمةمجلةفيونشرثالجبير،هانيالدكتوربتحقيق

392.-927ص

)91/934(.الن!بلاءأعلامسير

)3/58(.الأحمدالمنهج
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بيتآ.(وأربعون)ثمانيةالمنظومةهذهأبياتوعدد

)الكامل(.بحرمنوهي

،العبارةجزلة،الأسلوبمتينة،المبنىمحكمةمنظومةوهي

مسائلفيعلميةمناظرةكأنها،والجوابالسؤالهيئةعلىناظمهاجعلها

منظومته:فيطريقتهموضحآيقول،العقيدة

مقلدكبرالنصحفيهاآللممسائلانظمتقدبأنيواعلم

مسودالجدالعندصولةذيمهذبكلنسألعنوأجبت

الاعتقاد.مسائلمنجملةهذهمنظومتهفيرنح!لنةالناظمقرروقد

19(4المنظوهةهسائلبعض4رابعأ

بقوله:،منظومتهلع!لنةالناظماستهل-ا

الخرد)3(الآنساتنحووالشوقالمنجد)2(الخلبطنذكاوعنكع

يسعدلممنشفلسعدىتذكارإنماسعدىأطلالفيوالنوح

تهندبهدييوخذالحسابيومنخلصاأردتإنمفاليواسمع

الاعتقاد،مسائلبعضذكرفيرتجةلمحةالناظمشرعذلكبعد-2

:فقال

)3/95(.الأحمدالمنهجمنهناالواردةالأبيات)1(

هم:والخليطنجدآ.أتىإذا:أنجدئقاللنجد،الفتجهالرك!ثهوالفئجد:الخليط)2(

7.492/اللسانانظرواحد.أمرهمالذينالقوم

لمالتيالبكروهيخزؤد،،جمعالمهملةالراءوتثمديدالمعجمةبضمالخزد:)3(

المحيط)القاموسالفتسترة.الصوتالخافضةالسكوتالطويلةالخفرةاو،ئمس

927(.ص
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المنفردلربناالكمال:فلتواحد؟الخلائقربفهل:فالوا

الموصدالجحيمفيالمشبه:قلت؟مشبهعندكدئهفهل:فالوا

:فقال)1(،تعالىالثهعلوالاعتقاد،مسائلمنذكرهومما-3

أحمدمذهبالعلوفيبل:فاجبتكلها؟الأماكنفيهوفهل:قالوا

وأن،الإيمانمسألةفيالسنةأهليعتقدهمارشفةالناظموبين-4

:فقال،الإيمانمنالعمل

تبفدبغيروتصديقعملمجاوبا:فلت؟الايمانفما:فالوا

تعالىالثهاستواءربخةلنةالناظمذكرهاالتيالاعتقادمسائلومن-6

:فقال،عرشهعلى

سبديأخبركذاكالصواب:قلتاستوىالعرشعلىأنفتزعم:قالوا

المعتديسوالهذا:فأجبتهملنا؟ابناسنواءهمعنىفما:قالوا

:فقال،النزولمسألةذكروكذلك-7

محمدبشرعتمسكهمقوملناناقله:فقلت؟النزول:قالوا

مسندفيليالتكببفينقللم:فأجبنهم؟نزولهفكيف:قالوا

مسألةالاعتقاد،مسائلذكرفيدكةلنةالناظمساروهكذا-8

مسائلمنذكرهمامجموعبلخحتى،والجوابالسؤالهيئةعلى،مسألة

علو:المطلقالعلو!دلهيثبتونأنهم:تعالىالثهعلوفيالسنةأهلعقيدة)1(

ولا،عرشهعلىمستويمخلوقاتهعلىعالى!فهو،الصفاتوعلو،الذات

سبحانه.شيعليهيخفى

ال!نةأهلاعتقادوأصول07،-4.صللدارميالجهميةعلىالرد)انظر:

82(.-678/النعارضودرء،369-3698/للآلكاني
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التيالاعتقادمسائلمن،مسالةوعشرينخمسةعلىيزيدماالاعتقاد،

بقوله:منظومتهختمأنإلى،عليهاالمخالفينمنالكلامكثر

مويديالسماءفوقالذيفلتالهدىالكلوذانيأبانقالوا

المنظوهة:علىالمؤاخذاتبعضخاهسأ:

كما،السنةفيقصيدةوأنها،وقوتها،المنظومةهذهجمالبرغم

لمالتيالملاحظاتبعضمنتخلوالمأنهاإلارجب)1(،ابنوصفها

مافخالف،العبارةجهةمنالسلفطريقةلإتباعفيهادنخلةالناظميوفق

ذلك:فمن،المسائلهذهعنالسنةأهلبهئعبز

رضة:الناظمقول-ا

تنجددلم:كذاكقلت3كالذات؟قديمةالصفاتنلكفهل:فالوا

السنةأهلإطلاقاتمنليس،بالمدمتعالىالثهصفاتفوصف

.العمومبهذا

:نوعانتعالىالثهصفاتفإن

العلم،كصفة،تعالىلذاتهلازمةصفاتوهي:ذاتيةصفات-

قديمة.بأنهاتوصففهذه،والقدرة

قديمةبأنهاتوصففهذه،والنزولالاستواءكصفة:فعليةصفات-

الآحاد.حادثةالنوع

بهتوصفما:أحدها:ثلاثةالأقسام"فإن:الإسلامشيخقال

.كالحياةبهوالمشيئةالقدرةتعلقعدممعالذات

1/117.الحنابلةطبقاتذيل)1(
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مفعولاته.هىفهذه،اللهعنبائنآمخلوقآيكونما:والثاني

فيفهذا،ومشيئتهبقدرتهكونهمعالرببذاتيقومما:والثالث

بالمشيئةلتعلقهاالفعليةمنوهو،بالذاتلقيامهالذاتيةالصفات

.،)1(والقدرة

بهذاإطلاقهيصحلافجملالوصفهذاأنيتبينوبهذا

)2(.الإجمال

:فقال،تعالىاللهعنالجسملفظنفي:المؤاخذاتومن-2

كالففجدجمئذناالمج!م:قلثيثقناجسمآتزاهفأنت:قالوا

السنةأهلوطريقة،تعالىالثهعنالجسمنفييختان!الناظمفأطلق

ولا،السنةأهليطلقهالاالتيالمجملةالألفاظمنالجسمأن:هذافي

معناها.فييستفصلونبل،تعالىالثهعنينفونها

كلامفييوجدلا)التجسيم(دالفظ:تيميةابنالإسلامشيخقال

السلفمذهب:يقالأنيحلفكيف،إثباتآولانفيآلا،السلفمنأحد

37.اصالإسلاملثيخالصفدية)1(

السفاريني:تولعلىتعليقهفيابابطيناللهعبدالثحيخقال)2(

عظيمةثابتةأسمائهقديمةكذاتهصفاته

ينبغيكانولكن،فصحيح،مخلوقةغيرأيقديمةبكونها-نخانة-المؤلفأراد"ان

،الأزلفيقديمةأنهاأراددهان،مجملبلفظياتيولا،مخلوقةغيربقولهيعبرأن

الصفاتف!ن،الباطلمنالحقبهيتبينالذيالتفصيلالىفيهئحتاجممافهذا

صفاتفهيعنهاالثهينفكلامماونحوها،والفدرةوالعلمكالحياة:ذاتية:قسمان

وأما،قديمنوعهاأوجنسهاأنفيهانقولفهذه:فعليةصفات:والثاني،قديمة

لوامعانظزفشيئآ".شيئآأفعالهيوجديزالولايزللمالثهف!ن،فعلكلالىبالنسبة

.هاهصعثيمينابنللشيخالسفارينيةوشرح1(12)1/الأنوار
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")1(.عنهملمعناهولا،اللفظلذلكذكربلا؟إثباتهأو؟التجسيمنفي

بعدإلائنفىولائثبمتلاالألفاظ"هذه:أخرموضعفيوقال

أثبتت،لنفسهالربأثبتهممامعانيهاوجدتفإن،معانيهاعنالاستفسار

بهأثبتاللفظوجدناوإن،نفيتنفسهعنالربنفاهمماوجدتوإن

بعضها،بهأرادوصاحبه،وباطلحقبهيرادمجملآكانأو،وباطلحق

فهذهأراد،ماوغيرأرادمايفهمأو،الناسيوهمالإطلاقعندولكنه

والتحيز،،والجسم،الجوهركلفظ،نفيهاولاإثباتهايطلقلاالألفاظ

منققل،المعنىهذافيتدخلالتيالألفاظمنذلكونحو،والجهة

حقأ")2(.بهاأرادص!انباطلآ،فيهاوأدخلإلاإثباتأأونفيأبهاتكلم

معنىعنالسؤالجعلدنحضدنةالناظمأدن:المؤاخذاتومن-3

:فقالمعتد،سؤالالاستواء

الفئتديشؤالقذا:تأتجئئهمتتا؟آبناستواهمعنىنما:قالوا

وإنما،المعنىمعلومالاستواءأنالسنةأهلعندالمتقرربينما

الاستواء.بمعنىالعلملا،بالكيفيةالعلمهوالمنفي

إثباتفيالسلفعننصوصذكربعدتيميةابنالإسلامشيخقال

غيرمنالمجردباللفظآمنواقدالقومكان"ولو:الكيفيةونفيالاستواء

والكيف،مجهولغيرالاستواءقالوالما-بالتهيليقماعلى-لمعناهفهم

الاستواءفإن،كيفبلاجاءتكماأمروها:قالواولما،معقولغير

.وأيضآ:..المعجمحروفبمنزلةمجهولآبلمعلومآيكونلاحينئذ

152(.)4/الفتاوىمجموع)1(

403(.)17/الفتاوىمجموع)2(
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فإنها،عليههيماعلىدلالتهاإبقاءيقتضيجاءتكماأمروها:فقولهم

نأالواجبلكانمنتفيةدلالتهاكانتفلو،معانيعلىدالةألفاظجاءت

أمرواأومراد،غيرمنهاالمفهومأنالاعتقادمعلفظهاأمروا:يقال

فلاوحينئذ،حقيقةعليهدلتبمايوصفلاالثهأناعتقادمعلفظها

الكيفنفيإذ،كيفبلاحينئذيقالولا،جاءتكماأمرتقدتكون

")1(.القولمنلغوبثابتليسعما

المؤاخذاتهذهمثلووجوددكتانةالناظمعلىينتقدمابعضفهذا

التي،السنةأهلمنظوماتمنمنظومةكونهاعنالمنظومةهذهيخرجلا

السلفلمذهبالموافقةالعقديةالمسائلوكثرةالأسلوببجمالامتازت

وجازتها.مع

42(.-41)5/الفتاوىمجموع)1(
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:)1(ظملناا4أولأ

بنمحمدبنالملكعبدطالبأبيبنمحمدالحسنأبوالإمامهو

الكزجي)2(.محمدبنعمر

هـ(.)458سنةولد

ومفتيها.وعالمهاكزجشيخ،الحديثمنمكثرأ،متقنآإماماكان

على،،أديبآشاعرأ،فقيهآمحدثآ،كان:الجوزيابنعنهقال

")3(.الكياسةظاهرالمعاشرةحسنوكان...الشافعيمذهب

")4(.الحديثمنمكثرآ،متقنآإمامآ"كان:السمعانيابنقال

شافعي"كان:السبكيقالللأثر،متبعآ،بالسنةملتزمآكان

إمامنا:يقولوكان،الصبحصلاةفييقنتلاكانأنهإلاالمذهب

)11/957(،الإسلاموتاريخ381(،)15/للسمعانيالأنساب:فيترجمتهانظر)1(

)6/137(.السبكيوطبقات)2/443(والعبر

بين،الفرسبلادمنبلدةوهىكزجإلىنسبةوالراء،الكافبفتح:الكرجي)2(

482(.3/البلدانمعجم)انظر:وهمذان.أصبهان

76(.101/المنتظم)3(

382(.)01/الأنساب)4(
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بالحديث،وخذوا،قوليفاتركواالحديثصحإذا:قاللىكةلمحةالثصافعي

")1(.الصبحصلاةفيالقنوتترك!ي!النبيأنعنديصحوقد

الفصولداوكتاب"،الشرائععلمفي"الذرائعكتاب:مصنفاتهمن

")2(.والفضولالب!علذويإلزامآالفحولالأئمةعنالأصولفي

الثمانين.جاوزوقدهـ()532سنةشعبانشهرفيوتوفي

المنظوهة:ذحرتالتيالمصادرثانيأ:

القصيدة"ولهةفقال!الإسلام"تاريخفيالذهبيإليهنسبها

وذكر."السلفعقيدةفيهاشرح،بيتمائتينحو،السنةفيالمشهورة

)3(.أبياتأربعةمنها

")4(.السنةفيمشهورةالقصيدةله"قلت"العبر":فيوقال

هذه"وعلى:فقال،منهابيتآذكرأنبعد"العلو"،فيإليهاوأشار

أهلعقيدةهذهالصلاحبنالدينتقيالعلامةبخطمكتوبالقصيدة

")5(.الحديثأصحابالنة

معلقآتالإذالسبكيتعصبأعظموما)6/138(.للسبكيالكبرىالشافعيةط!بقات)1(

ثم،الشافعيمذهبعلىكتابآيصنفف!نه،ذلكمنهأناأرتضإولم:ذلكعلى

أ.مذهبهبخلاففيهيفتي

1/283،التعارض:درءمنهامواضعفيتيميةابنعنهينقلماكثيرآكتابوهو)2(

وأثنى،الكتابهذاعنصفحاتعشرمنأكثر4175/الفتاوىمجموعفيونقل

مفقود.والكتاب.عليه

)11/957(.الإسلامتارلخ)3(

)2/443(.العبر)4(

)51/1(.)236
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11(.أبياتهابعضوذكر"العلو"منآخرموضعفيذكرهاكما

بيت()مائتينحوأنهاوذكرإليهونسبها،السمعانيإليهاوأشار

تزيدالسلفواعتقاداعتقادهفيهاشرحالسنةفيبائيةقصيدة"وله:فقال

بالكرج")2(.دارهفيعليهقرأتهابي!تمائتيعلى

الكرجيالحسنأبو"وقال:فقال،بيتآمنهاتيميةابنذكركما

)3(:السنةفيالمشهورةقصيدتهفيالشافعي

بالفوائبعلمهمععرشهعلىبذاتهالالهأنعقائدهم

معتقدهلمخالفتهاناظمهاعلىوشنعفيهاوطعنالسبكيوذكرها

.)4(الأشعري

)1(.)1/262(

382(./01)بلأنساا)2(

)3/223(.الفتاوىمجموع)3(

141(.)6/للسبكيالشافعيةطبقات)4(

انقله،الباطللمعتقدهتعصبهعنينبيبكلامالمنظومةهذهعلىالسبكيعلقوقد

ابنقال"ثم:فقالوأهلها،السنةعلىتعصبمنالرجلهذايكنهماليستبينبطوله

علىتزيدالسلفواعتقاداعتقادهفيهاشرحالسنةفيبائيةقصيدةولهالسمعاني

بهذالناثبت-:الس!بكيهوالقائل-قلتبالكرج.دارهفيعليهقرأتهابيتمائتي

علىالاعتقادفيقصيدةالرجللهذاأن-قالهالسمعانيابنأنثبتإن-الكلام

باننعترففلا،العقيدةأشعريكانالسمعانىوابن،للسنةموافقة،السلفمذهب

رأىوهوكذلكأنهنعتقدماوافقتإذاإلا،السلفواعتقادالسنةعلىالقصيدة

.الأشعري

"بعروسوتلقب،الشيخهذاإلىتعزىقصيد؟علىوقفناأنافاعلمهذاعرفإذا

اللهحيافلا،بالتجسيموباح،السنةأهلمنفيهانالالعقائد!شموسفيالقصائد

،كلامأقبحالأشعريفيفيهاوتكلم،كانمنكائناقائلهاحياولا،معتمدها

افتراء!.ايعليهوافترى
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لابماللكرجيالقصيدةهذهنسبةصحةفيالتشكيكجاهذيحاولالسبكيفزعثم

.الأشعريلمعتقدهمخالفةأنهاإلاورائهطائل

هذاإلىنسبتهاوصحة،القصيدةهذهأمرفيارتبتأني:أولآإوأقول:فقال

أنهائرجحوالذي،بعضهاأو،كلهاعليهمكذوبةإماأنهاظنيعلىوغلب،الرجل

كلها:عليهمكذوبة

بهذهيتعلقفيماإلا،السمعافيابنكلاموحكى،الرجللهذاترجمالصلاحابنأن

ليصححالسمعانيابنكتابفيدسقدذلكيكونأنفيجوز،يذكرهفلمالقصيدة

ابنأن،ايضآهذهويؤيد،ذلكمثلكثيرجرىوتد،الكرجيإلىالقصيدةنسبةبه

قدكانولو،واحدآبيتآالقصيدةهذهمنيذكرولمشعرهمنكثيراساقالحصمعاني

ولكن،بعضهالهيكونانويحتمل،بعضهاولويذكرانيوشكلكانعليهقرأها

القصيدةأنذلكويؤيد،الأشاعرةفيوللكلامللتجسيمالمقتضيةالأبياتزيدت

المائتين،علىتزيدةقالالسمعانيوابن،وأربعينالماثتينعلىتزيدإليهاالمشار

اربعينمنوازيدمائتينكانتلووأنهاعقد،بدونتزيدأنهاالعبارةهذهوظاهر

بعضهاف!نمتناسبةغيرأبياتهاأنأيضاويؤيده،وأربعينالمائتينعلىتزيدلقال

لا،الرداءةغايةفيالقبائحعلىالمثشملوهووبعضها،شعرهوأظنه،مقبولضعر

الصمعر.يحسنمنبهيرضى

اهلف!ن،لائحكلامهعلىوالغرض،الثهمنيستحعيلامنكلامأوهذا:قولهالى

المجسمة،:هموالفقهاءالمحدثينبينخلافبلاحقاالباعأهلهمالذينالباع

لم،والمرجئة،والرافضة،والجهمية،المجسمة:وهم،والقدرية،والمعتزلة

همإنماالأشاعرةأنيخفىولا،الأشاعرةفيواطال،بيتينفيإلابهميثشغل

السبكي.كلامانتهىإ.السنةأهلإلىالناسأقربهمأو،السنةأهلنفس

السبكيكلامنقلإذ،العثيمينالرحمنعبدد.البارعالمحققبهمحلقماأجملوما

المتحيرقولهذا9:بقولهتعقبهثم)1/914(الحنابلةطبقاتلذيلتحقيقهفيهذا

اهلمنالمذهبشافعيشيخأتاتموهو،يقولمايدريلاالذيالمضطرب

السنةاهلمذهب،الصالحالسلفمنهجينهجمحدث،علامة،محقق،جلدته

لما،سامعهافيوالتأثير،والبيانالقوةغايةفيالقصيدةأنولولا،والجماعة

=،رويةغيرعنالصادرقولهالىيلتفتلالذا،عليهاللردالسبكيانبرى
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وهوضوعها4بالمنظوهةهوجزتعريفثالنأ:

العقائدلماأ1(.شموسفيالقصائدلاعروساسمهاالمنظومةهذه

بيت()2(،)مائتينحوأنهاالسمعانيعنوالسبكيالذهبينقلوقد

فيفخرذث،عليهاأقفعقيوالجهدالوسعوبذلت،تتبعتهاأنيغير

فلم،المخطوطاتوفهارس،والتواريخ،التراجمكتب-خاصة-طلبها

في:عليهاوقفت،بيتآ)عشرين(علىإلاالوقوفلييتيسر

إيىوأشاربيتأ)3(،عشر()سبعةمنهاذكرحيث،السبكيطبقات-

نثرآ.بمعناهاذكرهاأخريأبيات

ماهي،أبيات)خمسة(منهاذكرحيث،للذهبيالغفارللعليالعلو-

واحد)4(.بيتبزيادةالسبكيذكرها

فيذكرهماهي)5(،أبيات)أربعة(منهاوذكر،للذهبيالإسلامتاريخ-

العلو.

الطويل".1بحرمنوالمنظومة

فيأنهاأبياتمنعليهوقفتممالىيظهرفالذي:موضوعهاوأما

ابنكلاممنظاهروهذا،الناظميعتقدهماوذكر،السلفعقيدةتقرير

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

لمالسمعانيأنيقطعوكيف،بالتفصيلعليهالرديمكنمدخولكلهالسبكيوكلام

؟إ.الغيبعلميدعيهليفرأها،

.6141/السبكيطبقات

382(.)15/والأنساب6141/السبكيوطبقات)11/957(،الإسلامتاريخ

بعدها.وما141()6/السبكيطبقات

262(.)1/العلو

)11/957(.الإسلامنارلخ
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اعتقادهفيهاشرحالسنةفيبائيةقصيدة"وله:قالحين،عليهاالسمعني

بيت")1(.مائتيعلىتزيدالسلفواعتقاد

المنظوهة)2(8هسائلبعض4رابعأ

الناظم:قول،المنظومةمطلع-ا

الحبائبوصلشوب)3(فراديوث!بببالمعائببدلتجسميمحاسن

ب)4(كاليكلأحزاننامنوفزبأدبرتوالشبيبةشيبيوأقبل

الشبائب)5(فاصباتئدنيالحزنولاآهةقلتماالعمربردوليس

لإجبوالصبرالصدقفيمنهجعلىعفبدةللمعادزادوأفضل

ينجواالتيالعقيدةذكرفيهذهمنظومتهأندنحهلنةالناظمبينثم-2

:فقال،الحديثأهلعقيدةوهيالعبدبها

)6(المراتبأسنىاللهدبنبأربابسمتفقدالحديثأصحابعقيدة

)1(

)2(

)31

)4(

)51

)6(

382(.1/)5الأنساب

بعدها(.وما141)6/للسبكيالشافعيةطبقاتمنهناالواردةالأبيات

/االلسان)انظر:.خلطتهأشوبهوشبته،خلطهشوبآال!ث!يءشاب،الخلط:الشوب

.)511

النابنةيقولهذاوفي،أعلاهشيءكلغاربيقال،العاليالبعيد:الغارب

الذبيانية

جايبكلمنالقمفييماتضاغ!قفيماغارتالقيلأناخوضذر

التلخيصشواهدعلىالتنصيصمعاهد1،312/للنيابوريالأمثالمجمع)انظر:

1/283(.للعباسي

،شوابنسوةمنشائةامرأة:يقال،الشائةللمرأةالعربجؤزةجمغ:الش!بائب

048(.1/واللسان1،406/العروستاج)انظر:شبائب.نسوةويجوز

262(.)1/العلوفيالذهبيبروايتهوتفرد،السبكيفيكرهلمالبيتهذا
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مستويتعالىاللهكونفي،الحديثأهليعتقدهمافصلثم-3

:فقال،الكيفيةوجهلبالمعنىالعلممع!،بهيليقاستواءعرشهعلى

بالفوائب)1(علمهمععرشهعلىبذاتهالالهأنعقائدهم

الشهارب)2(جهلالكبففبهولجهلكونهبعقلالرباسنواءوأن

وقمعللسنةنصرمن)كزقي(بلدهفيبمارتح!لنةالناظمافتخرثم-4

:فقال،للمبتدعة

ذائبشرباالبدعيبهايذوبأهلهاخوفمناللهكرجففي

جانبكلمنالرأسحزمخافةبدعةلاظهاريقوىولابموت

مافيهوليسفيهاماأسهلمن"وهذا142(:)6/بقولهالبيتهذاعلىالسبكيعلق)1(

فيالمالكيزيدأبىابنإليهاسبقهعبارةوهي،بذاته:قولهإلا،معناهينكر

كلامبالغوائب(علمهمععرشه)على:قولهف!نمردود،سمجبيتأنهإلا،الرسالة

الاستواء.بمسالةالغيبلعلمارتباطلاف!نه،ببعضل!بعضهارتباطلا

لأنه،يجمعولايثنيلاالغيبف!ن،لحنفهوغيبجمعأراد)ن:بالغوائبوقوله

أ.عليهلحنغائبةجمعأرادوإن،غيوبفجمعهجمعولئن،جنساسم

.(14143/:)الأغاني:ثةالحدابنفبسالجاهليالشاعرتولمنالسبكيوأبن:قلت

الغوائبفيغيبواحتىاللحممنميرةغيرعلىخلعيوأنهاهم

العلمفيعاليةقدملهمممنالعلماء،جهابذةلغيبجمغ"غوائب!كلمةاستعملوقد

696(:11/،3/68الفتاوى)مجموعيقولااذتيميةابنالإسلامشيخفمنهم،واللغة

فيدائماإليهمضطرهوبل؟النهاروأطرافالليلآناءالاستغفارإلىيحتاجإفهو

!.الخيراتوجلبالمصالحمنفيهلماوالمشاهدالنواثبفيوالأحوالالأقوال

وكتاب1،051/اللسان)انظر:.الكبيرةالعجوزوهي،شهربجمع:الشهارب)2(

4/118(.العين

بجهلالجهلهذاوشبه،مجهولةالاستواءكيفيةمعرفةأن:المعنىأنويظهر

الجهل.عليهنيغلبإذالعجائز
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منهموأن،الضلالظرقمنالمبتدعةعليهماذكركما-5

:فقال،والمرجئة،والرافضة،والقدرية،والمعتزلة،المجسمة

العناكبنسجمثلاعتزالوسبلتجهموطرقتجسبمطرائق

ناعبنعبمنالإرجاءفيقيلوماعمبةطرقوالرفضقدروفي

عليهماموضحأ،باطلهموبيان،بالثلبالأشاعرةأفردثم-6

:فقال،السنةمخالفةمنالأشعري

الشفاؤب)2(تلويتلويهيضاهينخنثأ1(الأشعريمقالوخبث

)11

)2(

رديءمن(تخنثالأشعري)مقال:قولهإن"ثم)آ/143(:معلقآالسبكيقال

الزملكانيبنالدينكمالالشيخكلاممنويعجبنيالافتراء،أعظمومن،الكلام

بكرأبوالقاضيفيهمالذينالأشاعرةكانتإن:قولهتيميةابنعلىردهفي

جراوهلم،والغزالي،الحرميندهامام،الإسفراينيإسحاقأبووالأستاذ،الباقلافي

فحل!.والصحابةالأنبياءبعدفليس،مخانيثالدينفخرالإمامإلى

بهقالقدالمعتزلةمخانيثبانهمالأشاعرةوصفأنعنتغافلأوالس!بكيغفلوقد

هـا*،)رت/لهرويايمماع!يلىمنهممأصوالعلماءجمعمشتيمم!افيملإسلااشيخقلى

المعتزلةوصفواأنفسهمالأشاعرةبلأ،المعتزلةمخانيثهمالإناثالأشعرية:فقال

واحدغيروقال،نساءولارجاللاالمعتزلةمنالخناثى:الشهرستانيفقال،بذلك

53(.صالكلامعلمفيالأقدامنهاية)انظر.الفلاسفةمخانيثالمعتزلة:منهم

الأصلعلىالاعتمادهو،تخنثبانهالأشعريالمذهبوصفمنالعلماءومقصد

قولعنالأشاعرةمالوقد،والتثنيالميل:معانيهامنف!ن،ختث:لمادةاللغوي

همفلا،والمعتزلةالسنةأهلقولبينباطلقولإلى،التعطيلبصراحةالمعتزلة

الوصف.هذافاستحقوا،السنةكأهلأثبتواهمولا،كالمعتزلةبالتعطيلصرحوا

6/925/9،266،:منهامواضعفيالفتاوىمجموعةالمعنىهذابيانفي)وانظر

اللغةوتهذيب،1/188الصحاحومختار،1151/الفرقبينوالفرق،22154/

.(2478/للأزهري

=أنوهي،الصراعفيالحيلةمنضرب:هىوقيل،بالعنفالأخذ:الشغزبة
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قاشب)1(شريابالسمولقشبهمقالهالأشعريهذايزين

بانها:العقيدةتقريرفيالأشعريطريقةوذكر-7

الذوائبشدبعدمنكناقض!جملةوشبتتفصبلافبنفي

خاربجرأةالدبنفيفجرأنهبرأبهالصفاتآباتبرول

مداعبمخوقكانتبضاعنهوانماودبنعلم)2(ذابكولم

،مبتدعكلسبيلهيالسوءخاتمةأنرنحتانةالناظمذكروكذا-8

:فقال

السوائب)3(ذومانهموتبأسوأموتهبالاحساءكلامباوكان

)1(

)2(

)3(

العروسوتاج،1505/اللسان)انظر:شغزبة.شغزبتهتقولبرجلكرجلهتلوي

/1.)636

1،672/)اللسان.نفسهبعيبقشبهيقال،فيهبماالناسيعيبمنهو:القاشب

144(.3/اللغةونهذبب

لاماالكذبمنالبيتهذا"وفي145(:)6/بقولهالبيتهذاعلىالسبكيعلق

أنهعلىاتفقوابل،الأشعريعلمينكرلمالطوائفمنأحدآف!ن،لبيبعلىيخفى

إلىينس!بهمنولا،السنةإلىينسبهمنلاذلكفييختلفلا،عصرهأوحدكان

إ.وورعهزهدهعلىفاتفقوادينهوأما،البدعة

تأويلفيطريقتهعنكلامهمعرضفيالأشعريعلمنفىإنمالئهتان!الناظم:قلت

يقولهذاوفي،البابهذافيالسلفبكلامعلملهيكنلمانهفاراد،الصفات

خبرةبالكلامخبرته"كانت:الأشعريعلموصففيتيميةابنالإسلامشيخ

التيأصولهمبعضفيالمعتزلةوافقفلذلك،مجملةخبرةبالسنةوخبرته،مفصلة

402(.12/الفتاوى)مجموعالشةأ.خلافلأجلهاألتزموا

أعتق:إذاللعبدويقالتشاء،حيثتسيبئتركالدابةوهي:سائبةجمع:السوائب

أول)وكان:لحيبنعمروفعلوصففي:الحديثوفي،سوائبوالجمعسائبة

السوائب(.سيبمن

1/477(.واللسان2،028/اللغةفيالمحيط)انظر:
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والشواربباللحىوصلببقنلمضىقدللضلالةوأسكلكذا

)1(دائبشرالمبتلىالأشعريوذابعدهوالمريسيوجهمكجعد

المعايبعيبالمفنونالمبنلىوذاكيرهممدحعلىتوفيهعاببهم

وصففيبأنهاالسنةعلماءوصفهاالتيالكرجيمنظومةفهذه

وجودآ،لهاطاقواماحتىالمبتدعةبهاشرقوالتي)2(،السلفعقيدة

منإعدامهاأمكنولو،منهاحكايتهأردتما"فهذا:السبكيقالحتى

")3(.أولىكانالوجود

وكرمه.بمنهوإظهارهاعليهاالوقوف!اللهب!ربل

،شعرهوسفه،الشتمللناظمفكالصبرآ،يطقفلم،السبكيانفلتالبيتهذاعند)1(

وقد،الأشعريبهاابتلىبليةأي،الثهعلىأجرأهما،الثه"فقبحه)6/147(:فقال

السنةوأهل،باكونوالمسلمونماتيومومات،أنفهحتففراشهفيمات

وجهم،جعد،وبينبينهيجمعوكيف،كانقتلأوصلبوأي،ينوحون

الشعرهذاأبردوما،طريقتهموسوءبدعتهمفييختلفلاثلاثةوهؤلاء،والمريسي

.،وأسمجه

ئذكرأنيطيقلافهو،للأشعريكتعصبهونصرتهللحقتعصبالسبكيفليت:قلت

وئرد!،اللهصفاتتعطلأنولكن،والجهمالجعداسممعالأشعرياسم

يعنيلاكلهفهذا،الأمةوسلفه!الصحابةفهموئسفه-جمرو،النبيأحاديث

السبكي.

...السنةفيالمشهورةالقصيدة)وله11/957(:الإسلام)تاريخفيالذهبيفقال)2(

بخطمكتوبالقصيدةهذه)وعلى)العلو(:فيوقال"،السلفعقيدةفيهاشرح

إ.الحديثأصحابالسنةأهلعقيدةهذهالصلاحبنالدينتقيالعلامة

.6/147السبكيطبقات)3(
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:)1(ظملفاا4أولأ

واستفراغذلكفيتوسعيمع-المصادرمنعليهوقفتفيماللناظمترجمةأجدلم)1(

ومشايخهبل،وعصرهزمنهإلىتشيرالمنظومةفيإشاراتهناكولكن-الجهد

منها:

سبعةبلغحتىمدحهفيداطالتههـ(486)تالهرويإسماعيللأبيذكره:أولآ

سائردونمدحهفيإطالتهثم،بعدهأنهعلىيدللهفذكره،ذكرهفيبيتآعشر

.عصرهعنبعدهعدمإلىيش!يرقد،مرورآعليهممرالذينالعلماء

،أبياتبستةومدحهجابرافضلهموأن،الهرويإسماعيلأبيلنسلذكره:ثانيآ

زمانهم.منأومنهمقربهإلى-بعيدمنولو-كذلكيشيرفهذا

ثمانيةفيهـ(532)تالكرجيالملكعبدبنمحمدالحسنلأبيذكره:ثالثآ

.!"الفصولكتابهوذكر،أبيات

وأالكرجىتلامذةمنأنهالظنوغالبالعصرهذافيالناظمأنمرجحاتفهذه

المنظومةمسائلمنكثيروكذلكمنظومتيهما،بينكبيرآتشابهتجدإذ،قليلبعده

للكرجي.الفصولكتابفيمسائلمنوردلمانظمهى

منالهرويإسماعيلأبيأحفادمنأنالموضعهذافيعليهينبهأنيحسنومما

بنالواسععبدصاحبناولكن،الهرويالهاديعبدبنالواسععبد:ئدعى

فقط.عليهنبهتالاسمفلقرب،الهرويالرشيدعبد

=532!،سنةالمتوفىالكرجيمنظومتهفيذكردكتنةالناظمكانف!ذاحالكلوعلى
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.الهرويالأنصاريالرشيدعبدالواسمععبدمحمد)1(أبوهو

المنظوهة:ذحرتالتيالمصادوثانيأ:

فحسب،المنظومةلهذهمخطوطيما)2(علىإلاالوقوفاستطعلم

هذهذكرمنمعرفةلييتيسرفلم،للناظمترجمةعلىالوقوفلعدمونظرآ

للناظم.نسبهاأو،المنظومة

وهوضوعها:بالمنظوهةموجزتعريف4ثالنأ

"تاج،مخطوطتهاظرةعلىمثبتهوكماالمنظومةهذهاسم

فيالتسميةهذهعلىدئحرلنةناظمهانصوقدالعقائد"،وسراجالقصائد

العقائد(".وسراجالقصائد)تاج"وسميتها:يقولإذ،للمنظومةمقدمته

وثلاثة)ثلاثمائةأبياتهاعدديبلغإذ،الطويلةالمنظوماتمنوهي

بيتأ.(وثلاثون

)الرجز(.بحرمنمنوالمنظومة

الثهأسماءفيالسنةأهلمعتقد:بيانفيفهيموضوعهاوأما

:فقال،للمنظومةمقدمتهفيبموضوعهاربخضفةناظمهاصرحوقد،وصفاته

منالناظمفيكونمخطوطتها،نيمثبتهوكماص596سنةنسختالمنظومةوهذه-

كل.596الىكل532منالفترةأهل

ناصر،الإسلامشيخ،الأجلالإمامالثميخ:هيللناظمألقابالمخطوطفيورد)1(

محمدأبوخرسانإمامالعلماء،جمال،الحفاظصدر،الأئمةإمام،الشريعة

.الهرويالرشيدعبدبنالواسععبد

بنمحمدالإمامجامعةمكتبةفيمصورةومنها،برفستونجامعةمخطوطاتمنهي)2(

سنةالنسخسنةعليها.واثبت.واضحبخط4(،550)ف/برقم،الإسلاميةسعود

كاملة.ونسختهاالمنظومةأبياثجميععلىوقفتوقد،ص596
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صفاتذكرفيقصيدة،)1(أنظمأنمنيأطلبالأعزةبعض"إن

لحقوقه،ئدآبطلبهمساعفتهمنأجدولم،برهوتوالىقدرهتعالىالله

الخاثر،الخاطرمنجمودعلىذلكإلىفأجبته،علئالمؤكدةالسالفة

أعلق،أذهب()3(وبالأذهانأالطباعإلىلتكون)2(مثنويةأبياتآفنظمتها

وأتم،تغييرآوأقل،تعبيرآأصحوشواردها،أوفقلمعانيهاوقوافيها

واللهالعقائد(وسراجالقصائد)تاجوسميتها،وجودأوأشيع،ورودآ

ولىوإنه،الجنانعنهوسها،اللسانبههفاعمايعفوأنالمسئولتعالى

ذلك".

المنظوهة)4(:هسائلىبعض4رابعأ

:فقال،وعظيباستهلالمنظومته!رشالناظماستهل-ا

الآجاليروعةعنوساهيأالآجاليبمنعةناعمأيا

الجهالةلفابةهبندرأالبطالةووطةنيوسادرأ

الصدفيبعبننالرشدونبصرالحتيقصدنقصذأنآنفد

الصالح،السلفبهديوالتمسك،السنةبإتباعفيهاوأوصى-2

:فقال،وأهلهاالأهواءومجانبة

وطاعةلهاسمعأوراعهاوالجماعةالسنةفبابع)5(

أثبته.ماصوابهولعلبالمخطوطةمطموسة)1(

المنظومة.عليهبنيتالذيالرجزبحريريدوكانهالأبياتثنائيةأي)2(

اثبثه.مافاستظهرت)هب(وبقيالأولانالحرفانطمس)3(

سابقآ.إليهاالمشارللمنظومةالمخطوطةالنسخةمنهناالواردةالأبيات)4(

لها"سمعآالبيتآخرفيفالف!نه،تصحيففيهوليس،المخطوطفيجاءهكذا)5(

.،وطاعة
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والأثاراالأمز)1(ومجمعوالأخباراالقرآنوتابع

الجباليالمنقوضةوالباعالأقواليفيالأهواءوجانب

المعتدي)2(الأشعريكلاموأرفضالمهنديالحنبليمقالوألزم

الصفاتنصوصمعالتعاملفيالسنةأهلقاعدةبينكما-3

ولاتأويلولاتمثيلغيرمن،ظاهرهاعلىص!اجراؤها،قبولها:وهي

:فقال،تعطيل

)3(والصلاةالصومفبولفافبلالصفاتمنجاءماوكل

نكببفبلامجاربهاعلىالنكل!فمعرضفىوأجرها

والنعطيلاالنأودلوحاذروالنمئبلاالنشبيهوجانب

وذكر،تعالىوحجاب!،دثهالنورصفةفيالناظمذكرثم-4

:فقالسبحانهالعظيمرؤيةدونحالالذيالعظيمللنوريووالنبيرؤية

النظردونكشفهاأنهلوالخبرفيماعلىالنارحجابه

ذهبوامايعني:السلفمذهب:تقولكما،عليهأجمعوامايعني:الأمةمجمع)1(

اليه.

به،التعريفتقدموقد،الأشعريالحسنأبو:بالأشعريالناظمئرادأنئحتمل)2(

أقوالذكرلأنهالأقربوهو،الأشاعرةفرقةالىينتسبمنبهالمرادأنويحتمل

.بعدهالأشاعرةتبنهاوانما،الأشعريبهايقللم

جعلفقدالآحاد،بخبرتثبتلاالعقيدةجعلمنعلىالردإلىإشارةفيههذا)3(

،الأعمالبابنجيوردمالقبولمماثلالعقائدبابفيوردماقبولالناظم

العلميةالأمورفيالصحيحبالحديثالأخذوالجماعةالنةأهلعندوالمتقرر

بنالثهعبدللشيخالآحادأخبار)انظر:متواترآ.أوآحادآأكانسواء،والعملية

اصماعيل(.محمدلث!عبانالعقيدةفيالآحادوحجية،جبرين
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البصر)1(منهأدركهماجميعظهراذاوجهنورأحرق

اللآليإ)2(منسنرودونهالجلالمنحجبفيرآه

تليقانعينين!دثهأنمنظومتهفيقيالناظمقررهومما-5

:فقالبجلاله

الدجالاالمسبحوصفإذقالاظرأ)3(الخلقخبروأن

باعور)4(الورىخلاقولبسالمنظرجهمأعوربأنه

نبصرانعبنيننلهانبالببانللعارففبان

كيفما!الثهكلاموأنه،تعالىاللهكلامفيمعتقدهوذكر-6

:وصوتبحرفبهالثهتكلم،تصرف

والحروفيبالصوتتكلمالمعروفيبوصفهوأنه

الجحيئمنالهأباهومنقدبئم)5(كعلمهكلامه

،يناملااللهةان-ش!:اللهرسولقال:قال!نهموسىأبيعنوردماإلىيشير)1(

النهار،عملقبلالليلعملاليهئرنع،وبرفعهالقسطيخفض،ينامأنلهينبنيولا

كشفهلو-الناربكرةأبيروايةوفي-النورحجابه،الليلعملتبلالنهاروعمل

كتاب:مسلمأخرجه".خلقهمنبصرهاليهانتهىماوجههسبحاتلأحرقت

)463(.برقم،يناملااللهإنثئقولهفيباب:الإيمان

:فقالربك؟رأيتهل:فاللهرسولسألت:قال!تهذرأبورواهماإلىيشير)2(

باب:الإيمانكتاب:مسلمأخرجهنورآ(.)رأيت:روايةوفي،.أراهأنى)فور

)461(.برفم،أراهآنىنورب!فوله

4/894.اللسان:انظر،جميعآأي:ظرآ)3(

:البخاري:عليهمتفقبأعور".ليسربكموانأعورانهالا1:فقولهإلىإشارة)4(

ذكرباب:الفتنكتاب:ومسلم)6712(برقم،الدجالذكرباب:الفتنكتاب

!به.عمرابنعن)7548(برقم،الدجال

.!الثهصفاتعلىالقدموصفإطلاقعلىالتنبيهسبق)5(
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والملفوفياللفظوبينكلاوالمحفوفيالحفظبينفرقلا

يزذلمقديمكالمعنىوالحرفنزذقدحقأكالمكنوبوالكنب

:فقالالاستواء،فيالسنةأهلمذهبخضللةالناظمأبانكذا-7

بذاتهاسنوىالعرشعلىثممصنوعاتهوجلالووىأبرى

)1(الكرسيعلىالربوقدماالعليعرشهفوقفالرب

:فقال!،الثهنزولفيالسنةأهلمعتقدذكرهماجملةومن-8

الدانيةالسماءالىعرشهمنالداجبة)2(اللياليئلثفيينزل

عليهائ!ثصدقتائبهلبدبهباسطأيناديثم

بصعد)3(الرفبعالعرشالىثمالموقدالصباحضوءيرىحتى

:فقال،الفعليةالصفاتبعضذكرهومما-9

)4(صادسائبهائيممنبالنائبأشدفرحأوهو

)1/خزيمةوابن74(-73،)6701بشرعلىالردفيالدارميرواهماإلىإشارة)1(

)الكرسي:موقوفآ!نهعباسابنعنوغيرهما(154،155حديث48-924

(.القدمينموضع

1282(.ص)القاموس.المظلمة:الداجية)2(

حينالدنبا،السماءالىلبلةكلوتعالىتباركالله"بنزليق!:قولهإلىالناظميشير)3(

نأعطيه،؟يسألنيمن،لهفأستجيب3يدمحونيمن:فيقول،الآخرالليلثلثيبقى

والصلاةالدعاءباب:التهجدكتاب:البخاري:عليهمتفقله.فأكفر؟يستغفرنيمن

فيالترغيبباب:المسافرينصلاةكتاب:ومسلم1(،)495برقم،الليلآخرمن

!ته.هريرةأبيحديثمن)8018(.برقمالدعاء،

محبدهبنوبةفرحأأشدادئه:فاللهرسولقال:قال!نهمسعودرواهماإلىيشير)4(

ونام،وشرابهطعامهعليها،راحلتهمعه،مهلكةدوبةأرضفيرجلمنالمومن

مكاني-الىأرجع:قالثم،العطشأدركهحتىفطلبها،ذهبتوقدفاستيقظ
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واكبا)1(إليهكفبهمدمنخائبابردانمنولستحي

:فقال،-لمجبحبالرسولوالمعراجالإسراءمسألةحملىقيذكركما-01

)2(المحترمالعظبمالأفصىالىليلأالحرممنخلقهبخيرأسرى

)3(النهىعنهاننهىحبثالىثمالمننهىنحوالمعراجثم.على

ميزانوأنه،الميزانإثباتعلىمنظومتهاشتملتكما-11

:فقال،جهنممتنعلىالمنصوبالصراطوكذا،حقيقي

باليدعدلأالأعمالولزنالمشهدفاضيالميزانبأخذ

الشعر)4(ودقةالسيفحدةفيسقروجهفيالصراطوئضرب

)1(

)2(

)3(

)4(

وعندهفاستيقظ،ليموتساعدهعلىيدهفوضع،فيهاموتفانا،فيهكنتالذي

التوبة،باب:الدعواتكتاب:البخاري:عليهمتفق(.وطعامهزادهعليهاراحلته

)9712(.برقم،الضوبةعلىالحضباب:التوبةكتاب:ومسلم)9495(،برقم

كريم،الثه")ن!:الثهرسولقال:قال!تهالفارسيسلمانرواهماإلىإشارة

أبوأخرجه)خالبنبنأ،:فالأوصفرآ".فيردهمابديهاليهالعبديرفعأنيسنحي

الفتحفيالحافظوحسنه،وغيرهما)3556(برقموالترمذي)1488(برقمداوود

.الترمذيصحيحفيوالألباني)11/143(

أنمستببإذآتحؤايرآتضشيدينىتلأيعتد؟آئرىآلذىأصئتحق:تعالىقولهالىيشير

ا،.الإسراء:1آلصر"آالئمميعمموإتمءاتئتآمقلزليمصتمبركناالذىآلأقصعا

زآخ!قاآتفؤأ؟كألطقا!آؤكأتآغتديهإذإ،ؤش!:قولهإلىيشير

14،.-01:النجم1آنئتئى"ي!ذزؤيخذ!أصىئرتةؤإ"ؤلقذ!ترىقاقئآتمرني

منأحدالصراطأن)بلغني:قال!نهسع!يدأبيعلىموقوفآوردماإلىيشير

عنالأخبارذكرباب:صحيحهفيحبانابنأخرجهالثعرة".منوأدق،السيف

الفتح:)انظريصح.ولا،مرفوعأنحوهوروي،القيامةيوميشفعمنوصف

.)11/463
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وأنه-لمج!النبيشفاعةفيالسنةأهلاعتقادمنظومتهفيوبين-12

:فقال،أمتهمنالكبائرلأهليشفع

فاستي)1(الجناياركابلكلالسيدللخلائنيفبشفع

وأنهم!،الأربعةوالخلفاءالصحابةفيمعتقدهبينكما-13

:فقالط!،العشرةفضلوذكر،الخلافةفيرتبتهمعلىالفضلفي

العنبقالمشهرالسابقصدبقالورىخبروبعده

مرموقالهدىأفقعلىبدرالفاروقعمرالمزكىثم

بابننبنالرسولمصاهرالنورلنذوعنمانالوضيثم

الأعداءفاهرالبتولزوجالهيجاءأسدعليثم

الرضىجراحوابنعوفابنثمالتقىذوسعدثمسعيدثم

خبرتلاهخبرلهفرموالزبيرالمشهودوطلحة

)!(الكفرةهاديبالخلدبشرهمعشرةمنلهمطوبىعشرة

ءحبه،معاويةفيالسنةأهليعتقدهماتة3الناظمذكركما-14

:فقال،وغيرهمالروافضمنفيهطعنمنعلىرادآ

اشتباهبلاوالحلمالعلمفياللهأمينالوحيوكاتب

(214)3/أحمدرواه،.أمتيمنالكبالرلأهلاشفاعتي!:قولهإلىإشارة)1(

!ثه.جابرعن)8036(الجامعصحيحفيالألبانيوصححه،وكيره

"عشرة:يق!قولهإلىاشارةبالخلد،بشرهم:وقولهوالإرشاد،الدلالةهدايةيقصد)2(

وعبدوطلحةوالزبيروعليوعثمانالجنةفيوعمرالجنةفيبكرأبوالجنةفي

الترمذيرواهإ.الجنةفيزيدبنوسعيدوقاص!أبيبنوسعدعبيدةوأبوالرحمن

الصحيحةوانظر،!نهزيدبنسعيدعنوغيرهما)9464(،داودوأبو)3747(،

.)875(
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خالجدالعوراءمنخالخالأيالدبنلأهلخال)1(

غاولةلظاهاتحتفنفسهمعاوبةالئلىخدنقلىومن

:فقالوالأهواء،البدعأهلمنوتبرأ-15

يرضاهممنوكلنلعنهم)2(نهواهملاالأهواءوفرفة

)3(المرسلالنبيفالماننركأجدللعبنجاءكلما

المروذي:قال،عنهاالثهرضيحبيبةالمؤمنينلأمأخعنهاللهرضيكونهإلىإشارة)1(

المؤمنين،خالمعاويةيقولونلاقوم:الثهعبدلأبييقولالحمالهارونسمعت

فيوقاليتوبوا.حتىئخقون؟الموضعهذافياعتراضهمما:وقال،فغضب

ئجالسون.ولاالقومهؤلاءيجانبرديء،سوءقولهذا:رواية

431(.2/للخلال)الست

فمن،كذاالىعيرمنحرم)المدبنة!:النبيقولعليهدلقدبالبدعةاللعن)2(

حديثمنعليهمتفقأجمعبن(.والناصوالملاثكةالثهلعنةفعلهحدثأفيهاأحدث

ومسلم0،073التعمقمنيكرهمابابالاعتصامكتابفي)البخاري!ئهعلي

0137(.المدينةفضلبابالحجكتابفي

منلعنهناالحديثهذابإيرادالغرض12/9271(:)الفتححجرابنقال

.،أحدث

أأتيت:قالجهمانبنسعيدفعنالمبتدعةلعن!الصحابةبعضعنوجاء

أنت؟من:فقال،عليهفسلمتالبصر،محجوبوهو!تهاوفىأبيبناللهعبد

:فقالالأزارقه.قتلته:قلت؟والدكفعلفما:قال،جهمانبنسعيدانا:فقلت

424(.السنةفيعاصمابن)أخرجه.الأزارقةالثهلعن

به،وكذب،بالقدرتكلممنسبواباحسانلهمالتابعونإوكذلك:الآجريوتال

.(051)الثريعة.!ولعنوهم

نأأريدأنيسعيدابايا:فقالأتاهرجلآانالحسنالىبسندهاللالكائيروى)3(

فيالشاكيخاصمكدانما،دينيعرفتقدف!نيعنيإليك:الحسنفقال،أخاصم

215(.برقم144)1/.دينه
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الردىقائدإلىخلالالاالهدىبعدفماهبهاتهيهات

المكرمالنبيالهاديسنهماالأقدمالقويالعدلالمنهج

بقوله:رضةمنظومتهختمثم-16

اصريليهوزرأجنىلمنالذخرنعمالأبياتوهذه

المنفولالأئرعبارعلىالأصولمجامعضمنتها

المعادفيالفوزارجوومنهاعتداديوبهاعتفاديفاك

نهتديلهذاكنامالولاهالمرشدالرشيددئهفالحمد

والتحيةالصلاةشرابفالبربةمبشرعلىثم

حمامأيكهافيوكردتكماموبكىروضافتزما

الناظم:علىالمؤاخذاتبعضهمادسأ:

بعضوقوعفيدورأمباحثهاوكثرةالمنظومةهذهلطولإن

التنبيهتستحقالتيالمؤاخذاتفمن،عليهاوالمؤاخذاتالملاحظات

يلي:ما،عليها

:فقال،لربه-لمجيرالنبيرؤيةإثباتفيحضلمحةالناظمتناقض-ا

اللآليمنسثردونةمنالجلالمنحجبفيرآه

تدلالذيالصحيحالمذهبهوقيالناظمإليهأشارالذيوهذا

عادولكنه،بعينيهربهرأى!سيمالنبيأنعلىينصلمحيث،الأدلةعليه

:قالإذ،سابقآذكرهمافناقض

رجل،منأجدلرجلجاءكلما392(:برقم)1/63(مالكعنبسندهوروى

لجدله.مج!محمدعلىجبريلبهنزلماتركنا

http://www.al-maktabeh.com



015الاعتقادنقريرفيالسنةأهلبمنظوماتالنعريف:الأولالفصل

حسهفيأنىرلبماكبرمنرأسهبعبنيمراترآه

خلافذلكمعوهو،رنحئلنةالناظمكلاممنتقدممايناقضوهذا

)1(.المسألةهذهفيالراجح

رتحةفة:الناظمقول:عليهاالوقوفتستحقالتيالملاحظاتومن-2

الأصابعالأربعبقدرالاالصانعبذاتالعرشفامتلأ

المحشرغداةثئميقعدهالمبشرالمنذرمقامفهو

ونعهإلبهاحلتمنزلةمعهالعرشعلىالربيفعده

الثهبذاتالعرشامتلاءمسألةإلىالإشارةتضمنمتالأبياتفهذه

-لمج!م:النبيالقدرهذافيتعالىالثهيقعد،أصابعأربعةبقدرإلاتعالى

وقد،العرشعلىءلمجيرالنبيإقعادبمسالةعرفتالمسألةوهذه

قولين:علىفيهاالعلماءاختلف

ابنقالالإسراء.ليلةربهيريقت!لمالنبيأنوالمترجح،الخلافمسائلمنالمسألة)1(

الدنيا،فيرأسهبعينيربهيالنبيرؤيةأوأما)1/801(:السائلجامعفيتيمية

الأئمةمنأحدعنولا،الصحابةمنأحدعنولايك!،النبيعنيثبتلمفهذا

المعروفةالمعراجأحاديثوأما،....غيرهولاحن!بلبنأحمدلا،المشهورين

أصلآ.البئةرؤيتهذكرمنهاشيءفيفليس

إثباتوهو،والأئمةالسلفعليهكانوما،ذلكفيالثابتةالآثارإتباعفالواجب

فقد،غيرهااوالمعراجليلةبالعينرؤيئهأمابالفؤاد،مقيدةرؤيةأو،الرؤيةمطلق

مئةمنقريبآفيهانفلووما،المسالةهذهفيالمسلمونصنفهماعامةتدبرنا

بعينرآهأنه-إمايمولاصاحبعنلا-ثابتب!سنادروىأحدآنجدفلم،مصنف

اهـ.إأعلموالثهرأسه

/8الباريوفتح،11224/الطحاويةوشرح،6/705الفتاوى:ذلكفي)وانظر

.)474
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ال!نة،أهلعلماءمنجماعةالعرش-لمجبعلىإقعادهب!ثباتفقالط

31(،السجستانيداودوأبو)2(،الطبريجريروابنمجاهد)1(،:منهم

وغيرهم.،والآجري)4(،الحربيلمابراهيم

وممن،أعرفهمممنالسنةعلماءمنسواهموخلق9:الذهبيقال

أهـ.")5(أعرفهملا

منفيهاورذماورذ،المسالةهذهبإنكارالعلماءمنجماعةوقال

تيمية:ابنيقولشيء،منهايصخلاوأنه،والموقوفةالمرفوعةالآثار

.لا)6(موضوعةكلهاإوهي

"من:قولهخزيمةابنعن"التأويلات"ابطالفييعلىأبوونقل

الإقعاد-فيعنهمرويمايعني-عمربنالثهوعبدمسعودابنعنروى

ممنالعلماءمنجملةوذكر،والأباطيلالكذب-لمجب!النبيعنروىفقد

الإتراءشيوخمنمفسر،تابعي،المكيالحجاجأبوجبيربنمجاهد:هو)1(

ن4/944)السيراهـ.40سنةتوفي،!ثهعباسابنعنالتفسيرأخذوالتفسير،

5/278(.الأعلام

به.التعريفتقدم)2(

حافظآكان،السننصاحبالكبير،الحافظ،السجستانيداودبنسليمان:هو)3(

هـ.253سنةتوفيثبتآ"،ثفةمكثرآحافظأإكان:البغداديالخطيبعنهفالئبتآ،

384(.صوالتقريب2/30،2الاعتدال)ميزان

أخذ،فقيهمحدثمفسر،البغداديالحربيإبراهيمبن)سحاقبنإبراهيم:هو)4(

فيكتابلهالزهد،فيورأسأ،العلمفياماماوكانأحمد،الإمامعنالحديث

584(.2/الحفاظوتذكرة13،356/)السيرص.285سنةتوفي،الحديثكريب

491(.)1/العلو)5(

)5/237(.الثعارضدرء)6(
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لها")1(.أصللاالأحاديمثهذهأنبيدهكتبوكلهم:وقال،ضعفوها

بشنائعالأشعريالحسنلأبيوصفه:المؤاخذاتومن-3

أهلأنإلا،ال!نةلأهلمخال!الأشعريالحسنأباكانوإن،عظيمة

قالهماذلكفمن،والموافقالمخالفمعوالعدلالإنصافأهلال!نة

منها،بشنائعإياهواصفآ،الأشعريالحسنأبيعلىمشنعآ:تنةالناظم

وهوالحمامفيالأشعريماتوقدأسود،غلاممعسوءأمزلهكالنأنه

)2(ةفقال،الغلامهذاتحت

مضاعةبضاعةوشرهمالجماعةأخبثلأشعريوا

والأصولاالفروعودبطلالرسولايعزلأنيرىكان

والنعطبلالتبطيلمعرضفيبالناوللالصفاتويعرض

قاهرلربالفوقوشفيالدفاترفيالقرآنوشكر

الفمرىئبيدادناهاتفصبلأخرىومراليمخازإلى

المأبونالدعرموتوماتالمفتونالزعر)3(عبشفعاش

اللئامأسودكلامنحتالحمامفيالحمبمالىمضى

482(.)2/التأويلاتإبطال)1(

للذهبيوالعلو،52اصوالشريعة236،صللخلالالسنة:فيالمسالةهذهوانظر

)4/9137(.الفوائدوبدائع1182(،)2/

قالهماوبينالأشعريوصففيالناظميقولهمابينالتثمابهإلىاللهرعاكوانظر)2(

قرباحتمالمن،قدمتهمايرجحقدمالكيظهر،المتقدمةمنظومتهفيالكرجي

ب!بعض.عهدهما

ورقتهقلتهالرأسشعرفيوالزغرزجمر،رجلتقولوالعامة،الخلقسيءالزعر:)3(

323(/4)اللسان.وتفرقه
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الحسنأباأنيصحفلمركتانة)1(،الناظممنشدةهذاأنشكولا

يومإنصافهفيتيميةابنالإسلامشيخدرودثه،الميتةهذهماتالأشعري

منهماكل،تحبهوطاثفة،تبغضهطائفة:بطائفتينابتلي"والأشعري:قال

")2(.عليهيكذب

أشياءالحسنأبيمثالبمنيذكرون...":آخرموضعفيويقول

")3(.عليهوغيرهمالمعتزلةافتراءمنهي

تثبت،لاشنيعةبرواياتفيهوالقول،الأشعريالحسنأبيعلىهناالناظموشدة)1(

شنيعةقصصآفذكرواالعلماء،بعضمنإليهاشبقبل،الناظمبهايتفردلمطريقة

اللهعبدأبا"سمعت:قالالأهوازيرواهماذلكفمن،تصحلاالأشعريفي

علىقيامونحنيدفنوالميت،بالبصرةجنازةفييومآحضرت:يقولالحمراني

حفرته،لهوسعاللهم:يقولوالحفار،جانبيإلىقائموالأشعريالقبر،شفير

لاقيههوماعليهوهون،مضجعهوبرد،حجتهولقنه

هذاالحسنأبايا:فقلتإليهفالتفت:قالخراه.والعقه:الأشعريلهفقال:قال

لعبدقلت.ولدتالجانبذاكفيانا:ليفقال:قال.الجانبذاكغيرمنكلام

له:قلت:قال؟الجانبذاكغيرمنكلامهذالهقولكمعنىما:الحمرانيالله

وأخزاه".الثهلعنه،ملحدآولدتأنا:فقال.الملحدةكلامهذا

سنة،عشرينالأشعري!صحبت:قالانهجامعبنعليعنايضاالأهوازيونقل

قط،.مصليآرايتهما

دهان،الحسنأبىعلىمكذوبةهيبلتصحلاالتيالقصصمنذلكغيرالى

السالمية:فيتقدمما)انظربه.يقالأنأحقفالحقالسنةأهلالرجلخالف

دجينبناللهعبدللثسيخدكتوراهرسالة،والتصوفالعقيدةفيوآراؤهامنهجها

3/6001(.تطبعلم،السهلي

02(.4)12/الفتاوىمجموع)2(

.(565)5/بقلساا)3(
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4)1(ظملفاا8أولأ

علىالمتوكلابنالصمدعبدبنجعفربنالحسن،عليأبوهو

العباسي.الهاشميالله

هـ(.)477سنةشوالمنعشرالحاديفيولد

وحذث.،جماعةمنوسمع،القرآنقرأ

وخير.دينمعوظرفلطفوفيهوالشعر،بالأدبمعرفةلهكان

".الأحبابومداعبةالجواب"سرعةكتابمصنفاتهمن

باببمقبرةودفنهـ()2(،)554سنةالآخرةجماديفيتوفي

.حرب

)1(

)2(

)02/387(،والسير22(،)3/والعبر)12/83(،الإسلامتاريخ:فيترجمتهانظر

الأحمدوالمنهج)18/137(،والمنتظم171(،)4/العمادلابنالذهبوشذرات

رجبلابنالحنابلةطبقاتعلىوالذيل)1/318(6الأرشدوالمقصد915(،)3/

414(.الم)1للصفديوالوافي71(،)2/

للذهبيالسيرإلا)554(سنةوفاتهسنةأنعلىللناظمالمترجمةالمصادراتفقت

.الباقونذكرهماذكروالعبرالإسلامتاريخفيولكنه)573(،وفاتهسنةأنفذكر
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المنظوهة:ذحرتالتيالمصادر4ثانيأ

الأحمد")1(،"المنهجفيللناظمونسبتهاالمنظومةهذهذكرورد

")3(.بالوفياتو"الوافي")2(،الحنابلةطبقاتعلىو"الذيل

وهوضوعها4بالمنظوهةهوجزتعريف8ثالثأ

بيتآ.(وعشرون)تسعةالمنظومةهذهأبياتعدد

)الكامل(.بحرمنوهي

لابنهالمشفقالأبمنالنصحصورةفيل!نح!للةالناظمجعلهاوقد

كانحتص!ان،بالسنةوالوصية،النصحمنعليهسيلقيهبمابالتمسك

لابنالنصيحةوجهكانإذاماتشرلم-عليهااطلعتالتي-المصادر

عليه،شفقتهإلىإشارة،الابنمقامفيالمنصوحجعلأنهأم،حقيقي

:فقال،نصحهمفيالعلمأهلعادةعلى،إياهوحبه

161.-31016/الأحمدالمنهج)1(

75.-274/الحنابلةطبقاتعلىالذيل)2(

أبياتبعضبمرأنبعدف!نهللصفديوالثهوعجب414(،)11/للصفديالوافي)3(

الا،فبهاللصفديظهرماذاالثهفسبحان(.منحطشمر)وهذا:قالالمنظومةهذ.

أضعري،-التحقيقعلى-الصفدين!نمعنقد.،فيلهالناظملمخالفةبكونأن

،الاسلامشبخعارضاذالسانهنلناتوفي،ناريخهمنمواضعفيذلكبظهر

الأ!مشيخمنالصفديأيبكبنالخليلموقف:كنابذلكتحريرني)وانظر

القونوي(.الفضللأبي،نبمبةابن

علامةفو!ف،محليهذلكعادحنىفير.،قصالدسفهكثيرةمواضعفيوالصفدي

الغث!ارالبدبعبةللمعانيملاحظنهولكثرة5:بقولهالصفديشعرالشوكانيالبمن

ئقلأ(.فيزدادحسنهنيالمبالفةمنبهيطريهماذلكالىولنظئمكثبرأ،ضعر.من

1/244(.الطالع)البلر
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ولخاعيجووكزذوفالدهربنصيحتيمتمسكأكنأبني

المنظوهة)1(:مسائلىبعضرابعأ:

بالتزودفيهينصحوعظيباستهلالمنظومتهغهلنةالناظماستهل-ا

:فقال،للآخرة

المرجعاليهمااحمدوالصبروشفعيضرمايعفبالدهر

مدفعالمنئةعنولبسحبنامصبرهمنهكانفبماالمرء

يستشفعولامنهايلتجالاف!نهالمنونمفاجآتفاحذر

وسنةتعالىالثهبكتاببالاعتصامفةقيالناظموأوصى-2

:فقال،-لمجي!)2(رسوله

يتبعحقفهوالمهيمنامربماواعملبقوةالكتابوخذ

المهيعالطريقفهو،بهننجوأمرهفيرسولهسبيلواسلك

ولاذاتهفيشيءكمثلهليسالثهبأن:السنةأهلقاعدةوذكر-3

:فقال،أفعالهولاصفاته

والمرجعمصبرناإليهشيءكمثلهليساللهبانواعلم

:فقال،الصفاتبعضتفةالناظمذكركما-4

وتخضعالرفابلهتذلصمد،متنزهواحدقدبمحي

ولمنعيشاءمنيعطيبالقسطمنعمجوادعدلفنكلم

ولسمعنقولماولعلم،مناسريرةعلبهبخفىلاالعرشذو

161.-31165/الأحمدالمنهجمنهناالواردةالأبيات)1(

03(،1-275)1/للآجريالشريعة:والسنةبالكتابالاعتصاموجوبفيانظر)2(

5016(.-82)1/للآلكاثيالاعتقادأصولوشرح944(،-942)2/والإبانة
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فيلعبادهتعالىالثهظهورمنظومتهفيأيضأذكرهومما-5

:فقال،!لجينمحمدللنبيالشفاعةإثباتوكذلكالمحشر،

بخضعوكللهبذلكلبلطفهللعبادبظهرالحشرفي

بشفعاليهفيناونبينابينناالقيامةفييحكمبالعدل

الخلفاءفضلفي،والجماعةالسنةأهلمعتقدبينكذلك-6

:فقال،الفضلفيمنزلتهمحسمبفذكرهمرص!،الأربعة

فستتبغسابقالخلافةفيهوصديقهبعدهالتريةخير

سفقغ)1(جوادخبزبعدهمنصاحبكرمالفاروقوكذلك

ئتضغوهوالدارفيفستسلماثوىومنالعظيمالجي!شومجهز

الأئزغ)2(التطينذاكوحسامهوصفيهونسببهوحبببه

:فقالرص!،الصحابةفضلببيانمنظومتهختمثم-7

الظلعوالنجومالصواحبوهموالعلاوالمواهبالمناقبلهم

بنفعذخروكلالمعاديومفحبهميفوزبهمالذبنوهم

المنظوهة:علىالمؤاخذاتبعضخاهسأ:

خةلنة:الناظمعلىئستدركالتيالألفاظبعضالمنظومةفيورد

:ثنإ:الناظمقول،ذلكفمن-ا

ولخاعيجوركزذوفالدهربنصبحتيمتمسكأكنأبني

.118(.صالمحيط)القاموسالواسعالصدر.،الشجاع،الجريء:السفقغ)1(

غريبفي)النهايةتظن.لهالشعرأنزغكانلأنه:الأئزغالتطين!تهعليصفةفي)2(

636(.1/الأثر
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فيههذا"ويخدعيجورغير"ذوبأنهالدهريختالةالناظمفوصف

ذلكعنالنهيوردوقد،بهوالخداعالجوروتعليقالدهربسبتجاوز

الدهر")1(.هواللهف!نالدهر،تسبوا"لا:-!ي!بقوله

بالقديم،تعالىاللهتسمية،أيضآل!نح!للةالناظمعلىيؤخذومما-2

:فقال

وتخضعالرقابلهتذلصمد،متنزهواحدفديمحي

بالقديم.تعالىالثهوصففيلمجغالناظمفتخؤز

فيساردنحةلنةالناظمفإن-الملاحظاتهذهوبرغم-وبالجملة

فيما،السلفعقيدةتقريرفيوالجماعةالسنةأهلطريقةعلىمنظومته

الاعتقاد.مسائلمنذكره

)5827(،برقمالدهر،تسبوالاباب:الأدبكتاب:البخاري:عليهمتفق)1(

من06(.)30برقمالدهر،سبعنالنهيباب:الأدبمنالألفاظكتاب:ومسلم

!نه.هريرةأبيحديث

بالقديم.ثعالىالثهوصفعلىالكلامتقدم)2(
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4()1ظملفاا8أولأ

بنأحمدبنمحمدبنأحمدالإسلامشيخالحافظالمحدثهو

ال!يملفي.طاهربأبيالمعروف،الجروانيالأصبهافي)2(،يملفة

هـ.475سنةهـوقيل472سنةتقريبآولد

الرحلة،واسع،ماهرآونحويأ،كبيرأوإماما،جليلآحافظآكان

معجمأوصنف،عامآعشرسبعةابنوهوببغدادحدث،بالعربيةعالئم

.أصبهانشيوخفيوآخربغداد،شيوخفي

الشعر،يستحسن"كان:الذهبيعنهقالالشعر،يقولوكان

:شعرهومن31(،لايمدحهمنؤيثيب،وينظمه

أثارهيقنفىعلموأجلالأخباروشرعهالرسولدين

)1(

)2(

)3(

)3/والعبر5(،)21/النبلاءأعلاموسير274(،)3/الأنساب:فيترجمتهانظر

32-)6/للسبكيالشافعيةطبقات)1/358(،الصلاحلابنالشافعيةط!بقات71(،

455(.)6/والنهايةوالبداية(،45

فأبدلتبالباءسلبةبالفارسيةوأصلهالشمفةغليظوال!يلفيأحمدلجدةلقبيصلفة

6(.)21/السيربالفاء.

22(.)21/:النبلاءاعلامسير
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)1(آثارهعفتلأالبريةبينوبنشرهابهامشتفلأكانمن

ولههـ)2(،576سنةالآخرربيعمنالخامسالجمعةصبيحةتوفي

.وزيادةمائة

المنظوهة:ذحرتالتيالمصادرثانيأ:

نأبعدفقالالنبلاء"،أعلام"سيرفيالذهبيذكرهاالمنظومةهذه

وستينستسنةرجبفيلنفسهالميحلفيطاهيرأبو"أنشدنا:إسنادهاساق

بيتآ)3(.(وستين)ثمانيةمنهاذكرثممئة"وخمس

ذكرأنبعدالذهبيفقال"الإسلام"تاريخفيلهاأشاروكذلك

أئمةفيهاسميبيتأتسعينمننحوأخرىقصيدة"وله:أخرىلهمنظومة

أفردتها")4(.التيترجمتهفيأوردتهاالبدعةورؤوسالسنة

فيهاذكرفإنه،المنظومةهذههيالذهبيإليهاأشارالتيوقصيدته

سيأتي.كماالبدعةورؤوسالسنةأئمة

فيمثلها"وله:الأخرىمنظومتهإلىالإشارةبعدكثيرابنوقال

)5(.السنة

.(472)3/بلأنساا(1)

-فقالالطبقاتفيالسبكيعداهـ،576سنةالمذكورةالمصادركلفيهكذا)2(

.!575

)21/92(.النبلاءأعلامسير)3(

.الأخرىبالمنظومةالثعريفيأتيوسوف577(.)7/الإسلامتاريخ)4(

)2/636(.كثيرلابنالشافعيةطبقات)5(
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وموضوعها4بالمنظومةموجزتعريفثالثأ:

"قصيدةأو"أا(،السنةفي"قصيدة:ئسميهاالمنظومةهذهذكرمن

")2(.المبتدعةورؤوسالسنةأئمةفي

بيتأ.(وستين)ثمانيةعليهاوقفتالتيأبياتهاوعدد

)الوافر(.بحرمنوهي

علماءبكيرجمنوأكثز،وعلمائهاالسنةفضلذكيرفيمنظومةوهي

يبينأنأرادوكأنه،السنةعلماءمنعلمآستينمنأكثرذكرحيثال!تة

دينه.أمورالمرءعنفئمويأخذئتبعونالذينالعلماءقن

المبتدعة،رؤوسومن،البدعةمنهذهمنظومتهفيحذروكذلك

رؤوسمنرأسآعشرخمسةعلىيزيدمامنهمفذكر،الأمةأضلواالذين

طريقتهم.ومنمنهممحذرآ،المبتدعة

بعديقولإذ،يعتقدهماذكرهذهمنظومتهفيرحمةفةالناظمئغفلولم

السنة:علماءذكر

حاليوخفئعفبدتيووصفدينيشرحفيشارعأناوها

المنظوهة:هسائلىبعضرابعأ:

ورجالأسانيدذكرتجنببطلبمنظومتهربخةلتةالناظماستهل-ا

السنةأهلأسانيد،العواليالأسانيدذكرعليهئتلىوأن،والبدعالضلال

:فقال،لإتباعوا

636(.)2/السابق)1(

)7/577(.الإسلامتاريخ)2(
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عواليأسانبدمنوهانواالضلالأسانبدمحندمحوني

فواليبهاالعارفبنومحندالجهل!زاأهلعندوخاص

الكمالعلىالعلومفيامامرواهوماالحدبثأشباخعن

:فقالوعلمائها،السنةأئمةبعضبذكررنحتمةالناظمشرعثم-2

الهلاليكسفيانأو)2(وشعبةالئزكىكقغمر)؟(أوكمالك

المثالمعدومكانفقذمامصرولبثالعراقوسفبان

:وقال

وبالرجالالمنونبمعرفةالئعلىحنبلوابنكبحبى)3(

طوالمدحذي)6(اللهوعبدئخبح)5(وفنىالنفيواسحاق)4(

اليمن.نزيل،البصريمولاهم،الأزديعمروأبيبنعروةأبوراشد،بنسر)1(

،والورع،والتحريالصدقمع،العلمأوعيةمنوكان،الحافظ،القدوةالمحدث

5(.7/)السيرص.216سنةتوفي،التصنيفوحسن

رأصآكان،البصريالواسطيبسطامأبو،العتكيالوردبنالحجاجبنشعبة:هو)2(

.لوحدهأمةشعبة:معينابنتال،وعدلجرحمنأولوهو،والعملالعلمفي

202(.7/)السيراص.06سنةتوفي

الجرحإماماهـ،58سنةولد،البغداديالمريزيادبنمعينبنيحيى:هو)3(

2/97(.الذهبشنرات11،71/هـ)الس!ير236سنةتوفي،والتعديل

كبارأحد،رآهويهبابنالمعروف،الحنظليمخلدبنإبراهيمبنإسحاق:هو)4(

تهذيب11/358،)السيرهـ.238سنةتوفي،حنبلبنأحمدشيوخمن،الحفاظ

1/216(.التهذيب

بنعلي:وهو31(.21/)السير(المدينيابن:نجيحفتى5:معلقآالذهبيقال)5(

هـ134سنةتوفي،وعللهبالحديثعصرهأهلاعلممنثقة،المدينياللهعبد

93(.لم2التهذيبتقريب،1141/)السير

من=كان،ضيبةأبيبنبكربأبيالمعروف،شيبةأبىبنمحمدبنالثهعبد)6(
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منأكثر-تقدمكما-السنةعلماءمنهذهمنظومتهفيذكروقد-3

:قالثم،عالمآستين

السرالحالىأحوالهمومحنعنهمالأوصافنفصروخلق

البواليبالرممالجهالىلدىسواهمسماحينبالعلمسموا

لآخيركذاكفآلهمخؤؤهوماالمحلهذاومع

الخواليالحفبفيالمعهودعلىجمبلكلمنوالذكرمضوا

مسائلتفاصيليذكرلمكاندمان،يعتقدهمارنخلتةالناظموبين-4

وأهلها،البدعوتركالإتباعفيالسنةأهلطريقةذكروإنماالاعتقاد،

:فقال

حاليوخفبئعقبدنيووصفثنيشرحفيشارعأناوها

العقالمنالعقولوتخليصوسعيبفدرالبيانفيوأجهد

الشمالبلكالشمولولفظكسحربلكشعرلاشعر

السنة،أهلبلزوموأمرالأهواء،أهلمصاحبةعنونهى-5

:فقال

المآلفينصحنكمالنحمدئناالشثيسوىتصحبفلا

المحالكبرعندهمفميسننراهمبناعكلوجانب

والطريقة،البدعلأهلالمضطردالمنهجرنحتال!الناظمأبانكما-6

والآراء،الأقوالفيوالتقلبالتحولدائمالمبتاعأنوهي:لهماللازمة

والعبر،11122/)الصصيرهـ.235سنةتوفي،بالحديثوأعلمهمزمانهأهلأحفظ

/1.)231
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:فقال)1(،سواهإلىمذهبومنآخر،إلىرأيمنينتقلدائمأفهو

ارتحاللذيالمفرأينومنرأيللبدعييدومفلبس

الاعتدالطربقخلىوقدحالكلفيحائرأبوافي

الانتقالىسريعكذاومنهلرأيرأيأدائباودترك

:فقال،منهموحذر،البدعرؤوسذكرإلىانتقلثم-7

الفضالالداءسوىبشابههلاالذيالمزبغأئمةوقولى

الالحاليكفبلان)3(أووواصلهواهفيالمضللكمعبدأ2(

المخاليحميزبستحقونحربوابنجهبمثموجعلإ

افنعالذىقردالفردوحفص)5(فاقلبشئتأوكاسمهر)4(وه لو

هورجلجاءناأكلما:يقولأنسبنمالكسمعت:الطباععيسىبنإسحاققال)1(

رواهلجدله.يالنبيإلىجبريلبهجاءمانتركأنأردنا،رجلمنأجدل

العزيزعبدبنعمروعن492.برقم1/163الاعتقادأصولشرحفياللآلكائي

فياللآلكائيرواه.التحولأو،الشكأكثرللخصوماتغرضآدينهجعلمن:قال

216.برقم1/56الاعتقادأصولشرح

قتله،بالبصرةبالقدرقالمنأول،البصريالجهنياللهعبدبنمعبد:هو)2(

التهذيبوتهذيب9،34/والنهاية)البداية08!.سنة،وصلبهمروانبنالملكعبد

.)01/225

عنبالقدرالقولأخذ،الغيلانيةإليهتنسبقدري،الدمشفيمسلمبنغيلان:هو)3(

وتهذيب9،35/والنهاية)البدايةاهـ.50سنةبدمشقوصلبقتل،الجهنيمعبد

232(./01التهذيب

منهيحذرالثوريسفيانكان،إليهودعاءبالقدرقال،الكلاعىيزيدبنثور:هو)4(

سنةوتوفي،ظاهروزهدتعبدفيهوكانإ،بقرنيهينطحنكملاثورآ"احذروا:فيقول

.(1168/العبر6،344/)السيراص.55

-،الصفاتمسائلفيمبتاعمتكلمعمرو،أبووقيل،يحيأبوالفردحفص:هو)5(
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واخنلالشركلتولدفمنهئشرىرأيلاوبشر

ما-تقدمكما-منهمفذكر،المبتدعةرؤوسذكرفيواستمو-8

ذكرهمأعقبئم،المبتدعةرؤوسمنرأسآعشرخمسةعلىيزيد

:فقال،طريقتهمومنمنهمبالتحذير

وقالقيلمنالهذيانسوىشيئأيفيدليساولاءفرأي

يدينوماعقيدتهمحصلالنظمهذاأنببيانمنظومتهختمثم-9

:فقال،بهتعالىالله

مثالأوشبيهعنتعالىالهيبهئنأمافهذا

ببالييخطرفلمباعومنوزورخاعمننافاهوما

يذمه.الشافعيوكان،القرآنخلقفيمناظرةالشافعيوبينبينهحصل،والقدر

01/92(.السير1،564/الاعتدال)ميزان
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:)\(ظملفاا:أولأ

علي،بنمحمدبنعليبنعبداللىحمنالفرجأبوالدينجمالهو

الواعظ.الحنبليالبغداديالقرشي)2(،الجوزيابن

هـ.015هـوقيل805سنةولد

والتاريخ،بالسيرعالمآ،فقيهآ،والوعظالتفسيرفيإمامآكان

الرائقالنظميقول،مدافعةبلاالتذكيرفيرأسآ"كان:الذهبيعنهيقول

")3(.الفائقوالنثر

منأحدأعلمت"ما:الذهبيعنهقالجدآ،التصنيفمنفكثر

")4(.الرجلهذاصئفماصتفالعلماء

والبداية481(،)8/الزمانومرآة142(،)3/الأعيانوفيات:فيثرجمتهانظر)1(

)4/الذهبوشذرات993(،)1/الح!نابلةطبقاتعلىوالذيل32(،)13/والنهاية

.)033

دارهوسطفيلهجوزةإلىالنسبةهذهوقيل،بالجوزيغرفلهجدإلىنسبة)2(

وقيل،بواسطالجوزمحفةإلىنسبةوقيل،سواهاجوزةبواسطيكنولم،بواسط

033(.4/الذهبوشذرات،1004/الحنابلةطبقاتعلىالذيل)انظر:ذلك.غير

)21/367(.ال!ن!بلاءأعلامسير)3(

)2/الحنابلةمؤلفاتمعجم:فيمصنفاتهمسردوانظر1344(،)4/الحفاظتذكرة)4(

للعلوجي.الجوزيابنومؤلفات،للطريفي4(.؟هالى303
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إلىمائلآكانإذ،الصفاتفيثابتةقدثملهتكنلم!نخلةأنهإلا

تيمية:ابنالإسلامث!يخيقول،لهالثهغفرالمواضعبعضفيالتأويل

ولا،النفيقدمعلىيثبت،لمالبابهذافيمتناقضنفسهالفرج"أبو

بهأثبتما-ونثرانظما-الإثباتفيالكلاممنلهبل،الإثباتقدمعلى

البابهذافيفهوالفصئف)1(هذافيأنكرهاالتيالصفاتمنكثيرآ

تارةيثبتون،الناسأنواعمنالبابهذافيالخائضينمنكثييرمثل

")2(.الصفاتمنكثيرةمواضعفيأخرىوينفون

العشائين.بينالجمعةهـليلة795سنةرمضان13فيوتوفي

المنظوهة8ذحرتالتيالمصادر8ثانيأ

ذكزوردبل،الجوزيلابنونسبتها،المنظومةهذهذكراستفاض

ابنإلىأرسلتالتيالمناصحةرسالةفيأبياتهاوبعضالمنظومةلهذه

رويماالجوزيابنعلىأنكرحيثالغقثي)3(إسحاقمننفسهالجوزي

الصحيح،المعتقدمنيعتقدهكانماخالفأنهوكيف،التأويلمنعنه

ذلك.بعدخالفهثمالقصيدةهذهفيذكزةالذي

".التشبيهش!بهة"دفعكتابيعني)1(

تطبعلمماجستيررسالة،الجوزيابنعفيدةلتحريروانظر،4916/الفناوىمجوع)2(

ماوخلاصة،الزهرانيأحمدللدكتور(والتفويضالتأويلبينالجوزي)ابن:بعنوان

بابفياضطربأنهإلا،السنةأهلعلماءجملةمنالجوزيابنأن:اليهتوصل

.تارةويؤولتارةفيثبت،رأيعلىفيهايستقرفلم،الخبريةالصفات

ناهيآبالمعروفآمرآصالحآعالمآقدوةكان،العل!ثيمحمدبنأحمدبنإسحاقهو)3!

لم:المنذريعنهقالوالأمراء،للعلماءوالمكاتبةالمناصحةمنئكثرالمنكر،عن

منهوسمححدث،مدةذلكعلىوحبس،منهللمنكرإنكارآأكثرزمانهفييكن.

01(.23/النبلاءأعلامسبر)انظرص634ستنوفي،جماعة
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اعتقدها،الآفاقسائرفيعليكمسموعةقصيدةلك"ثم:فقال

منك،وشمععنكيئلغفيما،الآناعتقادكبخلافوماتواقوم

أبياتها.بعضذكرثم")1(....:منها

الستة:الناظمترجمةفي"الحنابلةطبقات"ذيلفيرجبابنوذكر

)2(.أخرىأبياتتسعةالمحققزادحاشيتةوفي،منهاالأولىأبيات

الدينشمسالشيخ"قال:العليميقالالأحمد""المنهجوفي

بنمحمدبنمحمدالفتحأبوأخبرنا:النابلسيالقادرعبدبنمحمد

الشيخأخبرني:قال،الشريفبالقدستعالىالثهرحمهالميدوميإبراهيم

الحافظالإمامأنشدنا:قال،الحرانياللطيفعبدالفرجأبوالديننجيمب

عشرةذكرثمعنه")3(ورضيتعالىاللهرحمهالجوزيبنالفرجابو

منها.أبيات

في:إليهاالإشارةوردتوقد

"61(العارفينو"هداية")5(الظنون"كشف")4(وفيالمؤسس"المجمع

")7(.الجوزيابنو"مؤلفات

/ت445()3/رجبلابنالحنابةطبقاتعلىالذيلفيكاملةالرسالةانظر11(

العثيمين.

العثيمين.الرحمنعبدالدكتوربتحقيق2205/:الحنابلةطبقاتذيل21(

4/33.:الأحمدالمنهج31(

.1/902:حجرابنللحافظالمفهرسللمعجمالمؤسسالمجمع41(

2/1343.:الظنونكشف51(

.2205/:العارفينهداية61(

.17.ص:للعلوجيالجوزيابنمؤلفات)7(
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)1(،مخطوطةكاملةالمنظومةهذهعلىوقفت!الثهوبحمد

.مطبوعمصنفأيفيكاملةتذكرلموكذا،قبلمنتطبعلموهي

وهوضوعها4بالمنظوهةهوجزتعريفثالنأ:

فيبالداليةفئغرلث،روئهاإلىبالنسبةالمنظومةهذهتعرف

)2(.السنة

بيتآ.(وسبعين)واحل!فيوهي

)الرجز(.بحرمنوالمنظومة

ووفق،العقيدةمسائلمنجملةإثباتفيربخ!لنةالناظمجعلهاوقد

السلف.منهجعلىفكانتذلكفي

القصيدةهذهإنبل)3(،الصفاتمنلشيءتاويلفيهالئيظهرفلم

وذلك)4(،الصفاتمنأولهفيمانفسهالجوزيابنعلىحجةأصبحت

التأويل.منلسلامتها

وتكلف،ظاهرةركاكةفيهاالشعريالبناءجهةمنالقصيدةأنإلا

قوله:ذلكفمن،المعنىحسابعلىوالقافيةالوزنتطلبفي

الرفاولذةفاهجرثابثالسماءالىنزولة

المخطوطاتمكتبةفيوذلك،برفستنجامعةفيلمخطوطيماأصلمنمصورة)1(

في،مجموعضمن)2017(برقممكروفلمعلىمصورةوهى،الإسلاميةبالجامعة

71(.-)96منورقاتثلاث

ذكرتها.التيالمصادرجميعوفي،المخطوطةظرةعلىمثبتهوكما)2(

علها.التنبيهيأتيسوف،مجملةالفاظآإلا)3(

إليها.الإشارةالمتقدمالعلثيإسحاقرسالة:انظر)4(
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المنظوهة)1(:هسائلىبعضرابعأ:

بقوله:غةلنةالناظمبدأها-ا

حا؟كلأثيرفيوباكيأناءكلأطلاذنادبأبا

بالفراءالبيننغداةكدتغادةبحبالفلبمستل!ت

والسمع،البصر،كصفة،تعالىالثهصفاتبعضفيهاوأثبت-2

:فقال،وحرفبصوتتعالىكلامهوأن،والكلام

السوافىفيظلامر-بدثعلى-واللبلالنملببصزسواذ

بالمرصاءبعصبرلمنوهوأخفبنة)2(وانالقوذولسمغ

:ولقول

مناءمنجلالكلبتمناجىوبهوحرثصوثكلامة

تعالى،دتهألاختياريةالأفعالأو،الفعليةالصفاتأثبتكما-4

:يقول،النزولوصفة،العرشعلىالاستواءكصفة

العباءعلىالقوذوكزراخبرناكذاالعرفيعلىوهو

الرقاءلذةفاهجرالسماأئابثالىنزولة

سابقآ.إليهاالمشارللمنظومةالمخطوطةالنسخةمنهناالواردةالأبيات)1(

إلىالمجادلةجاءتلقد،الأصواتسمعهوسعالذيدئهالحمد:!اتاعائشةتقول)2(

أفذ:اللهفانزل،تقولماأسمعوما،زوجهاتشكوالبيتناحيةفيوأنايك!،النبي

كخآلتةإنتخاورتمأقمتقعؤآلتهآق!إلىؤتتثتيمزؤجقافيتخدلكألتيئؤذآلتامميغ

ا،.:المجادلة1بضبن"

الجهميةأنكرتفيماباب:ماجهوابن)0346(،برقمالظهارباب:النسائيأخرجه

وكان:تعالىقولهبابالتوحيد:كتاب:البخاريصحيحفيوأصله)188(،برقم

بصيرآ.سميعآالله
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تعالى،الليماقذزهذهمنظومتهفيقةيرالجوزيابنأثبتكما-5

كونأ،لهفرادفهويقعماوكل،الخلقيخلقأنقبلشيءكلقذزوأنه

:فقال،عنهنهىمايكرهتعالىلكنه

المباءعلىبجريوانماخلقرخلققبلالأمورقضى

بالمراءبكونفكلهبفعلونةائقاتئمماأراد

والفساءالخلافيمنعنهنهىمابكرةلكنه

فيتعالىدثهالمؤمنينرؤيةإثباتإلىمنظومتهفيوتطرق-6

:فقال،لهم!اللهونداء،الجنة

العمافىعالبزجنةفيفل!فيالمرمنينكلبراه

عباديياالقدييمبصوترضاحكأ)؟(ناداهئمنجلىاذا

والأياءبالفضلوفزتمفأعلمواخوفيكلأمنتم

ووضع،الناروصفمنالنصوصفيوردماذكركما-7

:فقال)2(،قدمهفيها!الجبار

عزالربلناإيتجلى:تالع!الثهرسولأن:!تهموسىأبورواهماإلىإشارة)1(

قدالاأحدمنكمليسف!نه،المسلمينمعاشرأبئروا:وبقول،ضاحكأوجل

نصرانبأ،.أوبهوثيأالنارنيمكانةجعلث

)063(،برفم،السنةفيعاصمأبيوابن)4/804(،المسندفيأحمدأخرجه

)755(.برقمالصحيحةفيالألبانيوصححه)706(،برقم،الشريعةفيوالآجري

حتىمزيد،منهلتقولجهنمتزالالا:يك!الثهرسولقال:قال!هأنسعن)2(

الىبعضهاؤبزوى،تطقط:فتقول،تدمهفيهاوتعالىتباركالعزةربيضع

برقم،اللهبعزةالحلفباب:والنذورالأيمانكتاب:البخاري:عليهمتفقبعض".

برقم؟الجبارونيدخلهاالنارباب:نعيمهاوصفةالجنةكتاب:ومسلم)4848(

.)2848(
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172الاعنقادنقريرفيالسنةاهلبمنظوماتالنعريف:الأولالفصل

والعنا2الزينيأهلنحرقففدتهئتالناررأبتولو

ازدبافىفيوهيوأهلكتهحطمتفيهاألقىوكلما

بالأجساءالتشبيوعنجلتقدمأفيهاالجبازفبضع

تنادي-فلووتمتليهببتهمنفتنزوي

اشنداصهبتإذهيبهمنأرىماكفانيقدحسبيحسبي

المتأولين،المبتدعةأقوالمنبالتحذيرمنظومتهختمثم-7

:فقال،السلفبإتباعوالوصية

وافىكلىفيتأوللأبروئمقولرفيمبتاتجمفاذفأحذر

بافىبرأأقالواولازادواماالذبنالسلفمقاذواتبغ

المنظوهة:علىالمؤاخذاتبعض4خاهسأ

فيالمنظومةهذهأبياتكاملعلىالوقوفمنلييظهرالذي

الألفاظبعضفيهاوردولكن،السلفمذهبعلىأنهاالمخطوط

فيبمأمودنليسنح!لئةوالناظملاسيما،عليهاالتنبيةيخ!نالتي،المخملة

وهي:،الجانبهذا

قيدنة:-قولها

عباديياالقدييمبصوتإناداهئمضاحكأتجلىاذا

بأنهالكلامفوض!،تعالىكلامهأي"القديم"بصوته:بقولهفأراد

تعالىاللهصفاتوصفعلىالكلامتقدموقد،فوهمإجمالفيهقديم

قديمة.بأنهاالفعلية

)القديم(،لكلمةبدلأ)يقول(كلمةالمخطوطبهامشوردولكن

منالتصحيحهذالعلولكن،أيضآالبيتوزنمعهويستقيمصوابوهذا
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نكضفةوالمؤلف،الأولهوالمنظومةأصلفيالمثبتإذ،الناسختصرف

اللفظة.هذهمثلإيرادمنهئستغربفلاالبابهذافيثابتةقدملهليست

رنحةفة:قوله،أيضأالملاحظاتومن-2

بالأجسا؟النشبيرعنجلتقدمأفيهاالجبازفيضخ

القدتمفنكر،بهايستقيمالوزنأنمعقدمهيقلولم"قدمأ":فقال

وأنلاسيما،بالتأويليوحيإجمالوهذافحتملآ،اللفظيكونبحيث

:قالولذا)1(،القدمصفةيؤولأنهدنحةفةالجوزيابنعنالمعروف

بهيليقكمادئهالقدمإثباتأنظنلأنهبالأجساد"،التشبيهعن"جلت

التعقيب.بهذاجاءولهذا،المخلوقينبقدمتشبيههامنهيلزمتعالى

حملهأدنشكولا،الناظممنفحتملاللفظفهذاحالكلوعلى

فقط.التنبيههوالمقصودوإنما،الأولىهوالصوابعلى

:!قولهعلىمعلقآقالحيثإ:التشبيهشبهة"دفعكتابهفيالقدملصفةتأويلهانظر)1(

وجلعزاللهذاتاننعتقدانعليناالواجب!قلت:قال".قدمهفيهاالجبار)فيضع

أبوحكىوقد،بالاننقالولا،بالتغيرتوصفولا،مكانيحويهاولا،تتبعضلا

شرارمنلهااللهقدمهمالذينهمالقدم:قالانهالبصريالحسنعنالهرويعبيد

ابنعلقثم!ذاتيةصفةالقدم:يعلىابوالقاضيإوقال:قولهإلىلها!وأثبتهمخلقه

شبهةدفع)انظر:.!الاعتقاداتأفبحمنوهوتبعيضإثبات)وهذا:بقولهالجوزي

.4(.صالتشبيه
http://www.al-maktabeh.com



الفالثألمبحث

السنةأهلىبمنظوماتالتعريف

السابعالقرنفي

هطالب4أربعةوفيه

الصرصمري.عقيدةمنظومةالآول:المطلب

للصرصمري.المريدينتحفة8النانيالمطلب

.الصرصريلاميةالفالث:المطلب

الحاتب.يوسفمنظومة4الرابعالمطلب

175
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تقريرفي-اللهرحمهم-والجماعةالسنةأهلعلماءاستمر

السابقة.القرونفيكانبماأسوةالسابعالقرنفينظمآعقائدهم

بظهورالاعتقادمسائلفيالنظمجهةمنتميزالقرنهذاأنإلا

العلميةالمسائلتطويعفيعاليةقدرة!الثهحباهالسنةأهلمنشاعر

بعقيدةالتزاممع،راقف!عريبإسلوبالسنةأهلعقيدةفنظم،نظمأ

تميزماأبرزمنظوماتهفكانت،الصرصرييحيوهو،الجملةفيالسلف

التعريفخلالمنذلكويظهر،القرنهذافيالعقيدةفيالنظمبه

التالية:المطالبفيالقرنهذابمنظومات

.الصرصريعقيدةمنظومة:الأولالمطب

للصرصري.المريدينتحفة:الثانيالمطلب

.الصرصريلامية:الثالثالمطلب

الكاتب.يوسفمنظومة:الرابعالمطلب
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)1(4ظملفاا:أولأ

بنالعمربنمنصوربنيوسفبنيحىالدينجمالزكرياأبوهو

الحنبلي.البغدادي)2(الصرصريالسلامعبد

.هـ()588سنةولد

المئفق،وقتهفيالسنةو"حسانالشعراء!)3(،سيد9زاهد،،أديب

قبولهعلىواتفق،الآفاقفيالشمسمسيرةشعرهسارالذي،قبولهعلى

")4(.اتفاقأيوالعامالخاص

"الصحاحيحفظكانقيلحتى،واللغة،الفقهوحفظ،القرآنقرأ

."للجوهري

والنهايةوالبداية285(،)3/والعبر851(،)14/الإسلامتاريخ:فيترجمتهانظر)1(

الأحمدوالمنهج)7/394(،والشذرات)1/257(،الزمانمرآةوذيل247(،)7/

)7/892(.الوفياتوفوات66(،)7/الزاهرةالنجوم)4/278(،

وبينهما،عيسىنهرضفةعلىوهمابغداد،سوادمنقريتانضز:ضزإلىنسبة)2(

455(+3/البلدان)معجم.فرسخينبغدادوبين

)23/423(.السيرفيالذهبي)3(

312.صالجيوشاجتماعفيالقيمابن)4(
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بمدائحهاشتهرالاجتهاد،كثير،صبورآ،عفيفأ،صالحآكان

فيالخرقيلمختصرنظموله،مجلدآعشرينتبلخأنهاقيلحتى،النبوية

فيالعربيةفينظموله")1(،المستقيمةوالمحجةاليتيمةإالدرةاسمهالفقه

شتى)2(.فنون

إ)3(.المخالفينعلىمتحرفآالسنةفي"شديدآكان

منهم،جماعةقتلأنبعدهولاكوجنوديدعلىأعمىلىنحةفةقتل

هـ()4(.)656سنة

الفهيدجاسمبتحقيقحزمابنداوطبعةمنهاطبعاتعدةوطبعبيتآ،2774فيوهو)1(

.الدوسري

منهابيتكلفي91()5/العربيالأدبتاريخفيبروكلمانذكرهامنظومةمنها)2(

أولها:،كاملةالهجاءحروف

الظعنمشخصفيالأوطانالضنىكسئهحزنذيمقلةالدمعثجغيرأبيت

34(.4/)الذيل)3(

أنهإلا،ونثرأنظمآعنهاوذبهلها،ومحبته،للسنةنصرتهمعلكتانأالناظم:ملاحظة)4(

هذامنلهمنظومةتخلوتكادولا،يالثهبرسولوالاسنغاثةالتوسلفيواقعآكان

فيالناظمرسوخلعدممردهذلكولعل،لنهتانةالناظممنكبيرةزلةوهذه،الضرب

لمنانكارهمعرضفي244()صالبكريعلىالردفيتيميةابنقالولهذا.العلم

أحدعنينقلعلمتهما)وهذا:فقال،ومماتهمحباهبينيك!بالنبيالنوسلفيسوى

ففيالصرصرييحيىالشيخمثل،الناصبعضكلامفيموجودولكنهالعلماء،من

العالمينالعلمأهلمنلبسواولكنهمئنوصلاحلهموهرلاءو...منهقطمةشعر.

أص..،الأحكامبمدارك

فييقولهماالصرصرييحىالشيخعلىأنكرنا)ولهذا07(:)1/الفتاوىفيوقال

..صابهأالاستغاثةمنيالرسولمدحفيقصائده
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المنظوهة8ذحرتالتيالمصادوثانيأ:

منهاوذكر"الجيوش"اجتماعفيالقيمابنالمنظومةلهذهأشار

)1(.أبياتخمسة

")2(.الزمانمرآة"ذيلفيكاملةذكرهاوورد

وبشرهمناهـ4،فيء!يرالنبي"رأى:الذيلفيرجبابنوقال

هذهوهيا")3"معروفةطويلةقصيدةذلكفيونظم،السنةعلىبالموت

.القصيدة

)4(.المطبوعالصرصريديوانفيالمنظومةهذهوردتكما

")5(."الأعلامفيإليهاالإشارةووردت

)6(.المنظومةلهذهمخطوطتينعلىوقفتوقد

312.ص/الجيوشاجتماع)1(

992()1/لليونينيالزمانمرآةذيل)2(

.2263/الذيل)3(

927.صالصرصريديوان)4(

.8177/لأعلاما)5(

برقمبالمدينةالإسلاميةبالجامعةمصورةومنها،سوريافيالغمربةبالمكتبة:الأولى)6(

برقمالإمامبجامعةمصورةومنها،بدمشقالظاهريةبالمكتبة:والثانية93(،)4/

9947(.)خ/

للدكتور398،ص25عددالقرىأممجلةفيئحكمبحثعلىذلكبعدوقفتثم

فيمؤخرآالبحثهذاوطبع،المنظومةهذهفيهحقق،الشهرانيمحمدبنعلي

طبعة(،والجماعةالسنةأهلعقيدةوبيانيكقعالنبيمدحفي)منظومةباسمكتاب

الدولية.الأفكاربيت
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وموضوعها8بالمنطوهةهوجزتعريفثالنأ:

حيث"العينية":فقاللروئهابالنسبةالقيمابنسمهاالمنظومةهذه

قصيدتهفيقال...قبولهعلىالمتفقوقتهفيالسنةحسان"قول:يقول

منها)1(.أبياتخمسةذكر"ثمأولهاالتيالعينية

")2(.الصرصري"عقيدة:الزركليوسماها

".الصرصري"عقيدةباسمالإمامجامعةفيمخطوطةوهي

")3(الزمانمرآةعلى"الذيلفياليونينيفأوردأبياتهاعددأما

المنظومةهذهأبياتبلغتالمخطوطوفيبيتآعشر(وتسعة)مائتان

بيتأ.(وعشرونوأربعة)مائتان

)الطويل(.بحرمنوهي

قسمين:إلىمقسمةالمنظومةفإنموضوعهاوأما

وسبعين()خمسةفيوذلكومعجزاتهفضائلهوذكر-لمجعمالنبيمدح-ا

المنظومة.منبيتآ

المعتقد،بابفيوالجماعةالسنةأهلمنهجوبيان،الناظمعقيدة-2

بيتآ.(وأربعينوتسعة)مائةفيوهذا

وهو،المنظومةلهذهالمخطوطصدرفيوردفكما:مناسبتهاوأما

قبلت-!يمرأيتهفلما:الناظمقال،المنامفي!يخ!رالنبيرأىالناظم"أن

الوحي،عليهأنزلالذيهوالفمهذاأنأشهد:وقلت،الشريففيه

312.صالاجتماع)1(

)8/177(.الأعلام)2(

)3(/1(.)992
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منفاستيقظ،الماضيبلفظ،السنةعلىمتأنكأشهدوأنا:ليفقال

")1(.القصيدةهذهنظمفيوشرع،منامه

بقوله:منظومتهفيالمناسبةلهذهالناظمأشاروقد

يشفعكريمجاهذيوأنجحمرشدانصحاللهرسولرايت

وئمنع)2(ئحمىالشبطانشبهلمنأنهاررلاهالمرءوولاواصدق

أطمعممشاهتفبيلفيكنتوماشيقتقبيلالعذبفاهفقبلت

يمنعكانالعرشالهبوحيالذيالصادقالفمهذالهفقلت

تشرعبالحقببضاءسنةعلىبمبتنيالأنامخبرفبشرني

المنظوهة)3(:هسائلىبعضرابعأ:

قالأ:قيمنظومتهابتدأ-ا

يخضعللمهيمنعبدفازلقدترفععلكالعرشلربتواضع

وأنفعللقلوبدواءلأغلىانهقلبكاللهبذكروداو

:فقال،معتقدهعلىالناظمنص-كما2

المتورعالنافلفهوئنأحنبلبنالامامالثبتبمعنقد

أنبعالعقدصحةفيلهف!نيونفاتهزهدهانابعلملئن

2/263.الحنابلةطبقاتوذيل21،لوحللمنظومةالغمريةمخطوطةانظر)1(

رآني،فقدالمنامفيرآني)من!:النبيقال:قال!تههريرةأبىعنوردلما)2(

رأىمنباب:التعبيركتاب:البخاري:عليهمتفقبيأ.يتمثللاالصعيطانف!ن

فيرآنيمن:فالنبيقولباب:الرؤياكتاب:ومسلم)2965(،برقم،يتبهبئالنبي

6(.5)56برقم،المنام

927.صالصرصريديوانمنهناالواردةالأبيات)3(
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علىواستوائهتعالىكرسيهفييعتقدهماالناظمبينكذلك-3

:فقال،عرشه

)1(أوسعالخلقفيمنهنوكرسيهواسعوالأرضالسبعالطباقوخلق

وأرفعأعلى)2(والرحمن(العرشإلىكحلفةإلاوالكرسيهنوما

موضعالأرضفييخللمعلمهومنعرشهفوقاستوىثمخلقهقضى

دون،جاءتكماإمرارهاوهو،الصفاتبابفيمذهبهوذكر-4

:فقالتعطيلأو،تمثيل

ولشنعيعنديكمر)3(ركمعلىأتتكماالصفاتئثأحاأمر

أرجععشتماالنأودلذيزخارفالىولاقلبيالنعطيليلجفلا

القدر،مسألةمنظومتهفيالناظمطرقهاالتيالمسائلومن-5

:فقال

بدفعلبسخلقهفيشاءهومابكائنلبساللهيشأهلمفما

255،.:البقرة1وآلارضأأفممؤتكرشيتا)وسمع:تعالىقولهالىإشارة)1(

فيالسبعالسمواتإما!:الثهرسولقال:قال!بهذرأبورواهماإلىإشارة)2(

تلككفضلالكرسيعلىالعرشوفضل،نلاةبأرضملقاةكحلفةالاالكرسي

فيجريروابن77(،)صالعرشفيشيبةابيابناخرجه،.الحلقةئلكمحلىالفلاة

)2/148(.والصفاتالأسماءفيوالبيهقي12(،)2/تفسيره

السلسلةفيالألبانيصححهولكن،الضعفمنتخلوالاكثيرةطرقوللحديث

!.صحيحالطرقبهذهالحديثأنالقولأوجملة:فقال،طرقهبمجموعالصحيحة

1/917(.الصحيحةالسلسلة1

الصحاح)مختارله.عقللاالذيالصبيوأصله،الأموريجربلم:غمررجل)3(

25(.اص
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وشفعبضرفبمانافذأمضىبأمرهوالقضاءولهديبضل

أوضعالشريخلقأنمنوابليسخالقالمهيمنوالخيروللشر

وشهادتهم،عبادهعلى!اللهأخذهالذيالميثاقذكركما-6

)1(:فقالربهماللهأنأنفسهمعلى

ولصنعيسويفمامسعد)2(بلاالثرىمنابنداءالخلقبرالقد

وطيععصىمنهمبلى)4(:فقالوابربكمألست)3(ذرألهموقال

:فقال،تعالىالثهكلاممسألةوذكر-7

)5(يقطعالخصمبالمصدربنوكيدهحقيقةوالكلامموسىوكلم

عنشيء،بهيشركوالاأنجميعأالخلقعلىاللهأخذهالذيالعهدهوالميثاق)1(

أرأيت:القيامةيومالنارأهلمنللرجل"بقال:فاللهرسولقال:قال!ثهأنس

قد:فبقالنعم.:فبقولبه؟مفنديأكنتشيء،منالأرضعلىمالككانلو

شيأهبيتشركلاأنأدمظهرنيعليكأخذتقد،ذلكمنأهونمنكأردت

برقم،والنارالجنةصفةباب:الرقاقكتاب:البخاري:علبهمتفقفأببث.

)7261(.برقمالفداء،الكافرطلبباب:القبامةصفةكناب:ومسلم)9618(،

288(.ص)القاموس،أعانهوأسعدهالمعينالمسعد:)2(

.الحالعلىمنصوبةفهي،ذرآكونهمحال:ذرآ)3(

ؤأشهدئمج"ئيتتغغظهويىقيينادصتمتىينزئك)قئأإضذ:تعالىقولهإلىيشير)4!

غييد،قلأاغقئحتاإتاآليتتزيوتمتمؤئوا(تشمهذبختنئقالؤ(بزئبهمآلت!ئثآنفيغ

172،.:الأعراف1

مؤكتمصدرفتكليمآ164(.النساء:1تييما"كويصىأدتر)يرلأ:تعالىقولهيعني)5(

هتة:الأئمة"قال:حجرابنقالالمجاز،منئدعىمانافيآ،حقيقةالكلاملوقوع

علىثالنحويونأجمع:النحاسقال،المعتزلةعلىالردفيوردماأقوىالآية

كلاتيكونأنوجبتكليمآ:قالف!ذا،مجازآيكنلمبالمصدرأكدإذاالفعك

13/937(.)الفتحإ.الحقيقةعلى
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موعالمصاحففيكريم)1(قديمكلامهالفرانأنومعتقدي

)2(سيرفعمنهاالأشراطجاءتاذاأنهالمصدقالوعدوفدسبق

بسمعوبالأذنمرئيلبالأعبنوأنهالصدورفيحفظأوأو!

يقطعبالكفرالناسفيلهبهرتماعكسقالومنبمخلوقوليس

سبحانهيديهكلتاوأن!،دتهاليدينإثباتالناظمذكرهومما-8

:فقال)3(،المخلوقينأيديتشبهلا،يمين

ولمنعيشاءمنيعطيالمنلعننعالتامبسوطنانهمايداه

يرفع)4(البريةخبرالىيمينلهشبهعنجلبديهوكلتا

باللاميةالتعريففيذلكعلىالكلامومصيأتي،قديمبأنهالكريمالقرآنيوصفلا)1(

تيمية.لابنالمنسوبة

اللهكتابعلى.وئسرى.!.ةقالعتوواللهرسولعن!بهحذيفةرواهماإلىيشير)2(

آية!.منهمسلمجوففيولا،الأرضفيليسالناسفئصبح،ليلةفيوجلعز

وصححه54(وه)4/473والحاكم)9404(برقم21344/ماجهابنأخرجه

الصحيحة.فيالألباني

القرآن)اختصاصباسمالزمانآخرالكريمالقرآنرفعفيكتابالمقدسيوللضياء

.اص904الرشددارطبعةالجديعالثهعبدبتحقيقطبع"،الرحمنالرحيمإلىبعوير؟

أيديتماثللا،بجلالهتليقان،كريمتانيدانتعالىدئهأن:السنةأهليعتقد)3(

يقول،والرفعوالخفضالبسط:منها،كريمةبصفاتموصوفتانوهما،المخلوقين

فيالباريالخالقأعلمناكما،يدانلهوعلاجلالله:نقول"نحن:خزيمةابن

خزيمةلابنالتوحيد)انظر:ع!"المصطفىنبيهلسانوعلى،التنزيلمحكم

عاصمأبيلابنوالسنة336(،-332)ص/للآجريوالصحريعة،391ص

22(.صه

المقسطينإنيك!:اللهرسولقال:قال!تهعمروبنالثهعبدرواهماإلىيشير)4(

يمين.يديهوكلتا،الرحمنيمينعننور،منمنابرعلىالقيامةيوم!اللهعند

)4825(.برقم،العادلالإمامفضيلةباب:الإمارةكتاب:مسلمأخرجه

http://www.al-maktabeh.com



والجماعةأهل.النةمحندالعفلبةالمنظومات186

وينقصبالطاعةيزيد،وعملقولوأنهالإيمانمسألةذكركما-9

:فقال،بالمعصية

نو!الصحائففيصدقوأعمال%مسدفولأالابمانوأعنقد

ممزعفهوبالعصبانوبنفصمرمنكلمنالخبربفعلبزيد

ينضعضع)1(لاالنقل!حيححدبثشعبةوسبعونبضعوالىلماننا

فيشكألايقالوأنه،الإيمانفيالاستئناءبمسألةأتبعهاثم-01

)2(:فقال،الإيمانأصل

وسبعونبضع"الايمان:قال!الثهرسولعنهريرةأبيعنوردماإلىيشير)1(

كتاب:البخاري:عليهمتفق"الايمانمنشعبةوالحياء-ستونروابةوفي-شعبة

شعبباب:الإيمانكتاب:ومسلم)9(،برقم،الايمانأمورباب:الإيمان

)35(.برقم،لإيمانا

،الناسبينالخلاففيهاوردالنيالمسائلمن،الإيمانفيالاستثناءمسألة)2(

السنةأهلوتوسط،المرجئةالجهميةمطلقآمنهومنعت،الكلابيةفاوجبته

جهةمنولا،الشكجهةمنلالكن،الإيمانفيالاستثناءفأجازوا،والجماعة

فيالاستثناءولكن،الأشاعرةتزعمهكما،بالموافاةالاالإيمانوصفثبوتعدم

ابنالإسلامشيخيفول،النفستزكيةعدمجهةمنالسنةأهلأجازهالذيالإيمان

،والثوري،وأصحابهمسعودكابن،الحديثأصحابسلفمذهب"وأما:تيمية

أئمةمنوغيره،حنبلبنوأحمد،والقطان،الكوفةعلماءوأكثر،عيينهوابن

منهؤلاءفيليسولكن،عنهممتواتروهذا،الإيمانفييستثنونفكانوا،السنة

ربه،العبدبهيوافيلمااسمهوإنماالإيمانوأن،الموافاةلأجلاستثنىانا:قال

فلاالواجباتفعليتضمنالإيمانلأنهوإنماءالاستثناءبأنهؤلاءأئمةصرحبل

لامماذلكف!ن،والتقوىبالبرلهايشهدونلاكما،بذلكلأنفسهميشهدون

السلفمنأحدآعلمتفماالموافاةوأما،علمبلاأنفسهمتزكيةوهو،يعلمونه

-494)2/الطحاويةشرحوانظر046(،-)7/943الفتاوىالاسشناء".بهاعلل

.)894
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أتبعبالمشبئةعنديشكولامرمناني:قلتمااذاواني

آدم)1(،بنصرعفيوأثرهم،الجنبوجودالإيمانذكركما-11

:فقالوتأثيرأ)2(،حقيقةلهوأنبالسحرالإيمانوكذا

ولصرعاللببببدهىبنخييلهمجاحدللذكرالجنوجودونافي

يرفعدعاءأوالكتاببأمبالرقىبأسولاتأثبروللسحر

البشير-!ب!ر:الهاديعلىمصليآبقولهوختمها-12

تلمعبوارقحتلاوماصباحالدجىأعقبمااللهسلامكلبك

المنظوهة8علىالمؤاخذاتبعض4خاهسأ

أنهإلا،عنهاوالذبونصرتهاالسنةعلىحرصهمعل!نحهلمحةالناظم

فينجدولذا)3(،المحققينالعلماءمنليسالإسلامشيخوصفهكما

اللهأختصهم،مكلفآخرعالموأنهم،الجنبوجود:والجماعةالسنةأهليعتقد)1!

الإنسي،بصرعتاثيرآلهمانوالجماعةالسنةأهلعندوالمتقررشاء،بماتعالى

أهلأئمةباتفاقثابتالإنسانبدنفيالجن)دخول:تيميةابنالإسلامش!يخقال

والجماعة.السنة

لاالجن)ن:يقولونأقوامآإن:لأبيقلت:حنبلبنأحمدالإمامبنالثهعبدوقال

)مجموع".لسانهعلىيتكلمهذا،يكذبونبنييا:فقال،المصروعبدنفييدخل

276(.4/2:الفتاوى

،الباعأهلمنفيهاالمخالفلظهورالاعتقادمسائلضمنمنلنهئفةالناظموادخلها

القط".المصروعبدنفيالجندخولالمعتزلةمنطائفة)أنكر:السيوطيقال

134(.صللسيوطيالجانأحكامفيالمرجان

وعقله،المسحوربدنفيمؤثرةحقيقةللح!حرأنوالجماعةالسنةأهلعندالمتقرر)2(

)انظر:.تعالىاللهبقدرةالاذلكمنشيءعلىيقدرلاالساحرأنالاعتقادمع

46(.2/القرانلأحكامالجامع12/992،المغني

244.صالبكريعلىالردانظر)3(
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نوعين:علىوهي،المؤاخذاتبعضمنظومته

بأحاديثغيبيةمسائلتقريرجهةمنمؤاخذات:الأولالنوع

قوله:ذلكومنعليها،يعتمدلاضعيفة

تسمعوالملائكأيضأولاسينجميعهاطهالرحمنقرألفد

مدفععنهلهممادليلوهذاالثرىولاالطباقالسبعثخلقولم

أبيعنروي،موضوعأثرعلى!نحتانةالناظممنإعتمادوهذا

السمواتيخلقأنقبل،ويس،طهقرأالثه"إن:مرفوعأ!حبههريرة

لأمةطوبى:قالتالقرآنالملائكةسمعمتفلما،عامبألفيوالأرض

هذا")1(.عليهاينزل

-ط!:الرسولفيقولهوكذلك

يتضرعبهاضحىاذلآدمعفاولقداسمهخطعرشهعلى

ز!بهعمرعنيروى،موضوعخبرمنأيضآالناظمأخذهوهذا

لمامحمدبحقأسألكربيا:قالالخطيئةآدماقترف"لما:مرفوعآ

بريا:قالأخلقه؟ولممحمدأعرفتوكيفآدميا:فقال،ليغفرت

فرأيترأسيرفعت،روحكمنفىونفخت،بيدكخلقتنيلمالأنك

أنكفعلمت،اللهرسولمحمداللهإلاإلهلا:مكتوبآالعرشقوائمعلى

،آدمياصدقت:الثهفقال،اليكالخلقأحبإلااسمكإلىتضفلم

)2/سننهفيوالدارمي706(،برقم926)1/السنةفيعاصمأبيابنأخرجه)1(

هذا:المجروحينفيحبانابنقال166(،)صالتوحيدفيخزيمةوابن456(،

آفته،جدآضعيفإسناده:الألبانيوقال،الجوزيابنبوضعهوحكم.موضوعمتن

..صاوحرقناهحديثهتركناأحمد:قالذكوانبنحفصبنعمر

924(.صللألبانيالجنةوظلال،.91صالجوزيلابنالموضوعات)انظر
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مامحمدولولا،لكغفرتفقدبحقهادعني،إليالخلقلأحبإنه

")1(.خلقتك

-!ز،بالنبيتوسلفيهاأبياتذكر:المواخذاتمنالثانيالنوع

قوله:ذلكفمن،يقبلونهولاالسنةأهليقرهلامما

موجعفهوبناالمفريالحادثمنبجاههعذنانحنانبنافكيف

اللهحباهمامع،لهاونصرتهللسنةحبهعلىفليتهالناظماللهفرحم

إذأ،المؤاخذاتهذهمنسلمذلكمعليته،قويةشعريةملكةمنتعالى

مخالفيهم.علىالسنةلأهلسيفآشعرهلأصبح

الذهبيوتعقبه.الإسنادأإصحيح:وقال615()2/المستدركفيالحاكمأخرجه)1(

".موضوع!بل:بقوله

أ.باطل)خبر405(:)2/الاعتدالميزانفيوقال

128(.-)115للألبانيالتوسلفيالأثرهذابطلانحولماتعتفصيلوانظر
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الثانيالمطلب

المريدينتحفةمنظومة

لفاظم4ا4اولأ

البغداديالصرصرييوسفبنيحيىالدينجمالزكرياأبوهو

الحنبلي.

به.التعريفتقدموقد

المنظوهة4ذحرتالتيالمصالحر4ثانيأ

أشاركما،رنحقة)1(الناظمديوانفيكاملةالمنظومةهذهوردت

عشرتسعةمنهاوذكر!)2(الإسلاميةالجيوش"اجتماعفيالقيمابنإليها

بيتآ.

وهوضوعها8بالمنظوهةهوجزتعريف4ثالثأ

ديوانفيوردتبينما()3(.المريدين)تحفة:القيمابنسماها

(41(.المهدياعتقادفيالمهدي)تحفةباسمالصرصري

.15اصالصرصريديوان)1(

312.صالإسلاميةالجيوشاجتماع)2(

312.صالسابق)3(

.هااصالصرصريديوان)4(
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بيتآ.(وتسعونوتسعة)مائةأبياتهاوعدد

)الطؤيل(.بحرمنوهي

طريقةوذكر،البدعمنوالتحذير،ال!نةإلىالدعوة:وموضوعها

ماذكرمع،سبحانهبهيليقماعلى!لثهالصفاتإثباتفيالسلف

.النصوصبهاجاءتالتي،الغيبيةبالمسائلالإيمانمنيجب

)1(8المنظوهةهسائلبعض8رابعآ

:فقالالأولالطرازعلىغزليةبمقدمةابتدأ-ا

مجيرالفراقجوومنليفهلأسيررباكفيوقلبيأسير

زورعندكزوراء)2(باووذيكامنالجوانحفيعنديودادك

بألفاظ!وصفهالزاعمينالمشبهةعلىمنظومتهفيورذ-2

:فقال،الفاسدةالتخيلاتمنذلكغيرإلىمجملةأو،محدثة

كببرالصفاثفيقدبموربيمحدثالجسمانما)3(بجسموليس

دهورعليهتقضيكزضق)5(ولاكنههالفهممنيدنوجوهز)4(ولا

.15اصالصرصريديوانمنهناالواردةالأبيات)1(

بلدةوهى،الشاعربلدالعرقزوراءالمرادأنوالظاهر،كثيرةلأمكنةاسم:زوراء)2(

دجلة.ضفافعلى

331(1/البلدانومعجم674،لم2الاطلاعمراصدانظر:1

الجسم.لفظنفيأوإطلاقعلىالكلامثقدم)3(

ينقسم،ولايتحيز،فلا،بنفسهقائمآكانما:بهويراديطلقالمتكلمينعندالجوهر)4(

للجرجاني)التعريفاتالغزض.يقابلوهو،يتجزألاالذيالجزء:لهويقال

267(.ص

=قال،بهيقوممحلالىويفتقر،بنفسهيقوملاما:بهويراديطلقالغزض)5(
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وحورقشةجمبعأوهنكواربفالطالعاتطالغ)1(ولا

إمرارهاوهي،الصفاتنصوصفيالسنةأهلقاعدةذكرثم-3

بعضأيضأوأثبت،تعطيلولا،تمثيلولاتأويلبلا،جاءتكما

:فقال،والغضب،والرضا،والبغض،كالحب،الصفات

يدورالخاطراتفيكماوليسجلالهجلبالأوصافتفرد

نحورعنهالنأوللالىولسناحدينهابمرجاءتكماولكن

بسور)2(عراهبفضأل!ولبفضكحبنالاالنقىالعبدمنيحب

فبببرعصبانهمنويغضبوبرهالوليب!حسانولرضى

عرشه،فوقواستوائه،تعالىالثهعلومنظومتهفيذكرهومما-4

:فقال،بجلالهيليقكماالدنياالسماءإلىنزولهص!اثبات

تشير)3(السماءنحوب!صبعهاالنيالجويربةأسلامصحلفد

المتكلموناستعارومنه،ثباتلهيكونلاماإوالغزض:الأصفهانيالراكب

القرآنومفردات،153صالتعريفات)انظر:بالجوهر!.إلالهثباتلالماالغزض

342(.صللراغب

يهديكمالا:الحديثوفي،كاذبآطلوعهيكونالذيالنجمعلىيطلق:الطالع)1(

الأثرغريبفي.النهاية8،235/)اللسانإ.سحوركمفيبهتهتدوالاأيالطالع

.)3/792

تهذيب:)انظروبسر،.)عبس:تعالىقولهومنه،بكراهةوالنظر،العبوس:البسور)2(

028(.4/للازهرياللغة

يك!الثهرسولوسؤالالجاريةقصةفيالسلميالحكمبنمعاويةرواهماإلىي!ث!ير)3(

:قال،اللهرسول:قالتأنا؟،)من:قال،السماءفي:قالت؟"اللهأين5:إياها

فيالكلامتحريمبابالمساجد:كتاب:مسلمأخرجهمرمنةإ.ف!نها"اعتقها

.()1227برقم،الصلاة
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كرورالحلولمقاماتفانالهناالحلولقولعنتقدس

شهيروذاكاعيانالصحبعنجماعةالنزولاخباروشفل

حضوروالمسلمونقالهاوقدبتأولواولمالهاديعنوعوها

:فقال،الإيمانمسالةالنظمهذاتضمنهماجملةومن-5

قصوربهنماصدقوأعمالىمحقققولالابمانومجنمع

وفنوربناوققولنقصهنزيدهمناالطاعاتمواظبة

سؤالمنفيهوما،ثابتحقوأنهالقبر،عذابذكركما-6

)1(:فقال،الملكين

ونكبرمنكرفيهولسألنعيمهثمالقبرعذابوحق

قريرفبهفهوخبرأقالومنمقلقلفيهفهوشرأقالفمن

:فقال،الباعمنوالتحذيربالسنةالوصيةوكذلك-7

بسبرالنبيالهاديسنةإلىف!نهسعيدأيحياأنرامفمن

وبدووالهدىيبغىلمنشموسانهمالصحابةآثاروشبع

أخبرالأولينينافيوكيفضلالةفالمبتدعاتببناعولا

ولجوروايعدلواأنلهموحقعقولهمب!تباعقومضلفقد

عنالأخبارتواترتوقد،حقونعيمهالقبرعذابأن:والجماعةالسنةاهليعتقد)1(

أحمد:الإماميقول.الملكينوسؤالونعيمهالقبرعذابثبوتفيجم!اللهرسول

والجنة،النارمنمقعدهويرى،ربهوعندينهعنالعبديسال،حقالقبر"وعذاب

إ.الثباتوجلعزالثهنسالالقبور،فتاناوهماحقونكيرومنكر

572)2/الطحاويةوشرح385(-374)ص/والشريعة145(،)3/الفتاوى)انظر

381(.-)ص/373عاصمأبىلابنوالسنة582(-
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بقوله:المنظومةهذهختمثم-8

وصخورثرىتوارلهأنإلىيوسفبنبحيىالفهبدبنبهذا

وسورعلبهحصنلهففيهنجاتهالحسابيومبهولرجو
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ظم4لفاا4أولأ

البغداديالصرصرييوسفبنيحيىالدينجمالزكرياأبوهو

الحنبلي.

به.التعريفتقدموقد

المنظومة4ذحرتالتيالمصادوثانيأ:

منهاوذكر")1(الإسلاميةالجيوش"اجتماعفيالقيمابنلهاأشار

بيتأ.عشرخمسة

بنمحمدالفضلأبوالشيخمنها)2(مخطوطةنسخةعلىوقفكما

القريض")3(."وقعباسمكاملةمؤخرآونشرها،القونويالثهعبد

316.)1(ص

خزانةإلىحديثآضمتالتي،التركيةإإسبارطة!خزانةحوتهامخطوطةهى)2(

لمصغير،مجلدفينسخةوهى045(،)4برقمالتركيةالمركزيةالمخطوطات

)وقع.الجملةفيمقروءبخطوهي،النسختاريخولاالناسخاسمعليهايوضح

6(.صالقريض

اجنهد6()صالقونويالمحفقولكن،بذلكناظمهايسمهاولم،للم!نظومةاسمآهذال!شى)3(

الناظم:قولمناسثلهمهوأنه،منهاجتهادهذاأنعلىونبه،لهاالاسمهذابوضع

ومنصلسنانمنعليهمأشدفلوبهمصميمفيقريضيلوقع
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وهوضوعها:بالمنظوهةهوجزتعريف8ثالنأ

بيتآ)1(.(وثلاثونوثلاثة)مائتانالمنظومةهذهأبياتعدد

)الطويل(.بحرمنوهى

الشافعي،اعتقادنظمفيأنهالقيمابنذكرفقد:موضوعهاوأما

اعتقادفيهانظمالتياللاميةقصيدتهفيرنحةل!ة"وقال:فقال

!لمحنه")2(.الشافعي

اعتقادنظمفيليستالمنظومةفإنالقيمابناللهرحمولكن

اسمه:للناظممعاصرشافعيرجلعقيدةنظمفيهيبل،الشافعي

عقيدتهفيهكتابآصنفقدوكان)3(،الموصليمنصوربنالكريمعبد

.هذهمنظومتهفيالصرصريفنظمهالمعتقد"،في"المعتمداسمه

علىوقفقد"وكان:كتبإذ،المخطوطةظرةعلىأثبتماوهذا

بنالكريمعبدمحمدأبىالإمامالشيختصنيفالمعتقدفيالمعتمدكتاب

")4(.القصيدةهذهفنظم-عنهاللهعفا-الأثريالشافعيعليبنمنصور

الناظم:قول،منهاأبياتهابعضمنأيضآيظهرماوهو

فأهملالموصليالكريمكعبداعتقادهفييكنلمشافعحإذا

6(.صالقونوي)تحقيقالمخطوطةالنسخةفيكما)1(

316.صالإسلاميةالجيوشاجتماع)2(

قرأ،الشافعيالأثريالموصليعليبنمنصوربنالكريمعبدمحمدأبو:هو)3(

حديثمجلسلهوكان،الأرمويالفضلابيأصحابمنوسمعببغدادالحديث

1/8(.حجرلابنالمث!تبهبتحريرالمنتبه)تبصيركل.651سنةتوفييقصد،

91.صالقريضوقع)4(
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قوله:ومنها

حنبلابنالاماممنهبهولرضىاعتقادهالشافعيالإماميشز

المعتقد:فيالمعتمدكتابيصفقولهومنها

أعضلالعمرحشاءفيداءمثيرةاثهاالتوارلخكنباجننبوقال

الففضلالعليمعفائدلىلرادالنو!مسائلفينصلأوأورد

فظنه،الشافعيذكرفيهاورأى،تامةعليهايطلعلمالقيمابنولعل

أعلم.واللهالمطلبيالإمام

المنظوهة)1(:هسائلبعض8رابعأ

وبسالتهقوتهوإظهار،منهموالنيلبالأشاعرةبالتهكمابتدأها-ا

:فقال،الحقفي

أنكلكبرللعداحرببأنيالمضللذاك)2(الأشعريحزبأبشعر

مقبلأشوسكاراتالهدىلدبنوحمبتيكيرنيعلبهمنشن

ومنصلسنانمنأشدعليهمقلوبهمصميمفيقريضيلوفع

الجنإلى-لمجي!رسالتهعمومإثباتالمنظومةتضمنتكما-2

:فقال،الكتبخيرهوالكريمالقرآنوأن،والإنس

مرسلأفضلاللهسلامعلبهمحمدأالنبيأنمرمنأوكن

القريض.وقعكتابمنهناالواردةالأبيات)1(

إلىذلكالقونويوأرجع،المخطوطةالنسخةفيالجهمإلىالأشعريكلمةحرفت)2(

اجتماعفيوالبيت8(،صالقريض)وتع.زمانهأشاعرةمنليسلمالناسختصرف

.الأشعري:بلفظ316صالجيوش
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أميلكيرعادلأأمينأرسولأإلهنااصطفاهوالانسالجنإلى

فأقبلالشرائعخيروشرعنهكتابهالأنبياءكتبوأفضل

بنقبللمللحقلمنفسحفأكلهاالشرائعاللهنسخبها

:فقالالاستواء،فيالإمامالشافعيمذهبذكرتم-3

التفضلأهلالأبراروكالسلفكماللبالاسنواءفيومذهبه

ببطلقالفمناستولىنفلولاعرشهفوقمنبالذاتومستويأ

فيمابكلعلمهمع،لخلقهاللهمباينةوأئبتالعلومسالةوذكر-4

:فقال،وجليلدقيقمنالكون

وللجليللخفيمحبمالخلقمنبائنوهوخلقهمنهبانوقد

فأعقلبالعلممعناهفيكانومامفسرالورلدحبلمنوأقرب

مفئيكيرالقرآنفيدلبلكعبادهفوقاللهالسماءفيعلا

)1(مرسلكبرمسندأعليهدلبلأأتخذالجويريةلىلمانواثبات

مجوسأنهموذكر،القدريةعلىالردالمنظومةفيذكركما-ه.

:المخلوقعلىالخالققياسهمبسببضلمنضلالوأن،الأمةهذه

بفعلالشراوخيرمنشاءوماعبادهمنيكنلمبشألموما

يإذئلبالأحاديثعليهنحواةادالقدرلة)2(الأمةمجوسوقال

الناظم.لهأشارالذيالجاريةحديثإلىالإشارةسبقت)1(

الأثهذهمجوس)ان:يك!اللهرسولقال:قال!تهجابرحديثإلىيشير)2(

السنةفيعاصمأبيوابن)29(،برقمماجهابنأخرجهالثه!.بأقدارالمكذبون

فيالألبانيوصححه،وغيرهم)ص/127(،الصغيرفيوالطبراني)328(،برقم

134(.)ص/السنةتخريج
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:فقال،والإيمانالإسلامبينالفرقذكوهومما-6

تقبلؤافكنفرقأواسلامناصادقوهوللمانناوأوردفي

معولعليهبرهانبأوضحنبينا)1(حديثمنعليهوجاء

يرجىلكننار،أوبجنةلمعينالشهادةعدممسالةذكركما-7

:فقالالمسيء،علىويخشىللمسيء

ئنزلىلامسلمأوسوءبحسنجهنمعذابأوخلدوجنة

وأملفحاذرالعاصيعلىوئخشىربهرحمةالطاعاتلذيونرجو

:فقال،منامآلايقظةوأنهوالمعراجالإسراءذكرهومما-8

بعنليللسبعوالمعراج!دسادالىللمصطفىبالاسراءوآمن

تخيللابقظةفيبجثمانهمكرمأالبراقظهرعلىيسبر

فعاللانكارالاسراءأنكرواوقدأئبتواللمناماتقريشألأن

فيالمسائلمنوردماحصرحاولأنهمبينأمنظومتهختمثم-9

عقبدةلأنهافيهاللمؤلفموافقوأنهالمعتقدلمافي"المعتمدكتاب

:فقال،السلف

اطوللمبالغاختصاربحسنونضدنهاحصينهالذيفهذا

المنبلالشافعيهذاعقبدةموافقحنبليلعبدواني

المنولالكريماللهفيالحبمنأكدهصدقودبضمبريله

واخذلفأقهرهالذامينفيكانومنمرزربنصرأمددنيربفيا

،الإيمانمعرفةباب:الإيمانكتاب:مسلمعندالطويلجبريلحديثإلىيشير)1(

)201(.برقم
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والجمامحةالسنةأهلمحندالعفدبةالمنظومات002

4)1(ظملفاا:أولآ

بنالثهعبدبنمحمدبنيوسفالفضائلأبوالدينمجدالمحدثهو

الشافعي.،الكاتبالدمشقيثمالمصريالفهتار)2(

هـ.061سنةحدودفيولد

أدبذاوكان،وأسمعالكثيرسمع،وصلاح،وورع،دينذاكان

موته.قبلبصرهوكف،الفراديسبابداخلوأئم،جم

العلم،فيوشارك،والطباقالأجزاءوكتب"قرأ:الذهبيقال

مشيخةالآخرفيوولى،دهرأبهوعفم،الفائقالخطكتابةفيوتوحد

.النورلة"الدار

سنة.وسبعونبضعولههـ)3(،685سنةالقعدةذيتاسحفيتوفي

)1(

)2(

)3(

الذهبوشذرات361(،)3/والعبر)15/563(،الإسلامتاريخ:فيترجمتهانظر

لابنالمشتبطوتوضيح293(،)2/الذهبيشيوخومعجم493(،)5/العمادلابن

الزمانمرآةوذيل337(،)92/للصفديبالوفياتوالوافي992(،)8/الدينناصر

)4/703(.لليونيني

8/992.المشتبهتوضيحفيكماالميمبظم

ذكرحيثبالوفياتالوافيفيالصفديسوىذلكعلىترجمتهمصادركلاتفقت

هـ687سنةوفاتهأن
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102الاعنفادنفربرفيالسنةأهلبمنظوماتالنعريف:الأولالفصل

المنظوهة:ذحرتالتيالمصادرثانيأ:

)1(.أبياتخمسةالزمان!مرآة"ذيلفيالمنظومةهذهمنورد

ولكن،إليهاأشارتأو،ذكرتهاأخرىمصادرعلىأقفولم

)2(.مخطوطةكاملةالمنظومةهذهعلىوقفت!الثهبحمد

وموضوعها8بالمنظوهةهوجزتعريف4ثالنأ

بيتآ.(وثلاثون)ثمانيةالمنظومةهذهأبياتعدد

)الطويل(.بحرمنوهي

ماوبيان،تعالىاللهصفاتبعضإثبات:المنظومةوموضوع

تعالىاللهأختصهالتيوالخصائص،الفضائلمن-!مالرسولبهاتصف

.والمعراجلإسراءوا،كالشفاعة،بها

الفرقةوفضل،والكلام،كالرؤية:الاعتقادمسائلبعضوذكر

والأثر.السنةأهلوأنهم،الناجية

المنظوهة)3(8هسائلبعضرابعأ:

:فقال!،الثهبتمجيدمنظومتهرنخنةالناظماستهل-ا

يبدوأوالعبدمنيخفىماعلملهالفردالصمدالواحدالألهنعالى

والبعدالقبللهالمفنيالآخرهونذلهفلبس!المبديالأولهو

4/703.لليونينيالزمانمرآةذيل)1(

مصورةومنها،بدمشقالظاهريةالمكتبةفيالغمريةمخطوطاتضمنمخطوطةوهي)2(

مجاميع،1488برقم،المنورةبالمدينةالإسلاميةبالجامعةالمخطوطاتمكتبةفي

جيد.بخطورتاتثلاثفيوهي

سابقآ.إليهاالمشارللمنظومةالمخطوطةالنسخةمنهناالواردةالأبيات)3(
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والجماعةالسنةأهلعندالعقديةالمنظومات202

:فقال،والشبيهوالولدالصاحبةعن!نزههثم-2

ضدلهيكونأنأومشبهوعنلهولدوعنزوجعننقدس

:فقال!،الثهأسماءبعضل!نحتةالناظمأثب!تكذلك3-

والبعدالقرب)1(لمعلوماتهنساوىبعاز!عليهشيءفماعليم

أسودهوماالدبجوج)2(فيولبصرذرةالصخرعلىدبتاذاسمبع

العقد)3(بهانمالحشرفيوواحدةرجمةونسعونتسعلهرحيم

وما،ءلمجيمالثهرسولفضائلبعضل!كةفةالناظمذكرذلكبعد-4

ذلك:فمن،بهتعالىالثهاختصه

القرآنفيوالمنعوت،العالمينربيفدىالمبينبه!كونه-

:فقال،الصفاتبكريمالكريم

يسنقيملافالوزن،النظمألجأهولكن،تعالىبذاتهالقائمعلمهأراد:لمعلوماتهقوله)1(

بذلك.إلا

)انظر.الظلمةشدةوالذجج،الظلمةشديدةليلةأيديجوجليلةئقال:الديجوج)2(

187(.صالقاموس

خلقيوم-خلقاللهأان:يق!الثهرسولقال:قال!نهسلمانرواهماإلىإشارة)3(

منهانجعل،لأرضواالسماءبينماطباقرحمةكل،رحمةمالة-لأرضواالسموات

علىبعضهاوالطيروالوحش،ولدهاعلىالوالدةنعطففبها،رحمةالأرضفي

:الرقاقكتاب:البخاري:عليهمتفق،.الرحمةبهذهكملهاالقيامةيومكانف!ذا،بعض

برقم،طف!سعةفيباب:التوبةكتاب:ومسلم،61(0)4برقم،والخوفالرجاءباب

ئضمالدنيافيالتيالرحمةأنفيصريحةهذهمسلمورواية،لمسلمواللفظ)7153(،

هنا.الناظمصرحكما،المئةبذلكفيتم،رحمةوالتسعينالتسعةالى

الرحمةأنإلىإشارة-مسلمروايةأي-وفيه:الفتحفيحجرابنالحافظوقال

بذلكوصرح،أيضآبهايتراحمونالقيامةيومفيهمتكونالخلقبينالدنيافيالتي

447(.0/1)الفتحهـ..ا.أالمهلب
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302الاعنقادنفريرفيالسنةأهلبمنظوماتالنعريف:الأولالفصل

الوردصفاحنىالمخنارمحمدبنببناالهدىطرقلناأبان

الحفدقلبهبشنلمرحبمرووفصفانه)1(القرآنفيكريمنبي

:فقال،والمعراجالإسراءمنءلمجب!بهاخئصوما-

البعدلهودانالأقصىالمسجدالىكبرفهالئراقفوقسرىنبي

السعدكملبهقربحبذافبامقربأالطباقفوقعلانبي

والمجدالفخرهوهذامشافهةربهالقدسحضرةفيوكلمه

يومبهئختصالذيالفضلمنيكونوما،-!ي!شفاعتهوأثش!-

:فقال،القيامة

الجهديعلوهمحبنفيهمفبشفعلوائهتحتالناسأنولكفيه

القصدلكأجيبقدأرفعلهيقالحامدألقهالعرشتحتوش!جد

بعدظمأبلقهلمنالهفمنشرابهحلوالمورودالكوثرله

فيوالخسار-!ي!هديهبإتباعالفلاحأنيخةلمحةالناظموذكر-5

:فقال،الأممخيرهم-لمجي!رأمتهوأن،مخالفته

جحدلهوكانمارىمنخابوفداهتدىلهبنورأضحىمنفأفلح

الفرد)2(الملكتنزيلهفيقالكذاأمةخيرهمالناسفيوامنه

ضئضمالخترعقيزآنئ!مم!نمئقزمئوه؟ةئحنمإتقذ:تعإلىقولهإلىإشارة)1(

128،.:النوبة1زصص"زوتبآلئؤبخبنخمئمصلفص

غينؤتئقؤئيأئتغزونيتأئضو!للتايرأفيتجتأتةضئز)كئئغ:!قولهإلىإشارة)2(

المؤضمئولتيئفغثفخضيزمل!نآل!هتنىآقلةاقنىؤتؤيألت!ؤخمؤينؤ!أنمنير

115(.:عمرانأآلآئنصصتون"وآئحزئئم
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والجملتالسنةأهلعندالعقلبةالمنظومات402

الحديتأهلوأنهم،الناجيةالفرقة،منظومتهفيذكركما-6

:فقال،ع!ملهديهالمتبعون

يمتدمادامالدهرطولىالحقعلىبقولهظاهرونهمفطائفة

والعقدالحللهمنمنهمفالكذاحديثهاهلالاخبارناقلواوهم

الوعدبهجاءالرحمنمنبنصرغدتطائفةياخبرفابشرواالا

اللحدضمناإذاوتثبيتأبقينأجلالهجلىالعرشربفأسال

:فقال،القيامةيومتعالىاللهرؤيةمسألةدنخغإليهأشارومما-7

الوعدبهاجاءمولايبافرولاكعبوننامنعالموعودوبالنظر

بقوله:منظومتهختمثم-8

بعدلهموالنابعينوأصحابهكلهموالآلالمختارعلىوصلي

والحمدالشكرلكدعواناوآخروعدتنافدبهماوحفقوسلم

أنهإلا،المؤاخذاتمنوسلامتهاوجازتها،علىالمنظومةفهذه

.الآنحتىمخطوطةفبقيت،قبلمنإظهارهايتيسرلم
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الرابحالمبحث

السنةأهلىبمنظوماتالتعريف

الثامنالقرنفي

هطالب:خمسةوفيه

تيمية.ابنالإسلاملشيخالمنسوبةاللامية:الأولالمطلب

السفجاري.منظومة:الثانيالمطلب

القحطاني.نوثيةالنالث:المطلب

القي!ا.لابنالشافيةال!افية:الرابعالمطلب

الاعققاد.نظمفيالرشادنهجمفظومة4الخامسالمطلب

502
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702الاعنقادتقربرفيالسنةأهلبمنظوماتالتعربف:الأولالفصل

بعلماءالهجريالثامنالقرنفيالأمةهذهعلى!الثهامتن

والدفاع،السنةونشر،السلفمنهجإحياءفيبارزأثزلهمكانربانيين

تيميةابنالإسلامشيخالمبرزينالعلماءهؤلاءومن،ونثرآنظمآعنها

السنةأهلعلماءمنغيرهمامع،تعالىاللهرحمهماالقيمابنوتلميذه

يكنلمماوالانتشارالقبولمنالقرنهذالمنظوماتفكان،والجماعة

لغيرها.

وبيانهم،العلمفيورسوخهمناظميهالمكانةراجعذلكولعل

لهكان،واسعوتفصيل،واضحبإسلوب،السلفمنهجعنلىافصاحهم

منغيرهاعنالنسبيبالطولالقرنهذامنظوماتتميزفيالأثر

السابقة.القرونفيالسنةأهلمنظومات

هذافيالسنةأهلبمنظوماتالتعريففيبنايمرسوفكما

التالية:المطالبفيوذلك،القرن

تيمية.ابنالإسلاملشيخالمنسوبةاللامية:الأولالمطلب

.السنجاريمنظومة:الثانيالمطلب
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بعلماءالهجريالثامنالقرنفيالأمةهذهعلى!اللهامتن

والدفاع،السنةونشر،السلفمنهجإحياءفيبارزأثزلهمكانريانيين

تيميةابنالإسلامشيخالمبرزينالعلماءهؤلاءومن،ونثرأنظمآعنها

السنةأهلعلماءمنكيرهمامع،تعالىاللهرحمهماالقيمابنوتلميذه

يكنلمماوالانتشارالقبولمنالقرنهذالمنظوماتفكان،والجماعة

لغبرها.

وبيانهم،العلمفيورسوخهمناظميهالمكانةراجعذلكولعل

لهكان،واسعوتفصيل،واضحب!سلوب،السلفمنهجعنلهافصاحهم

منغيرهاعنالنسبيبالطولطالقرنهذامنظوماتتميزفيالأثر

السابقة.القرونفيالسنةأهلمتظومات

هذافيالسنةأهلبمنظوماتالتعريففيبنايمرسوفكما

التالية:المطالبفيوذلك،القرن

تيمية.ابنالإسلاملشيخالمنسوبةاللامية:الأولالمطلب

.السنجاريمنظومة:الثانيالمطلب
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والجماعةالسنةأهلعندالعقديةالمنظومات802

القحطاني.نونية:الثالثالمطلب

القيم.لابنالشافيةالكافية:الرابعالمطلب

الاعتقاد.نظمفيالرشادنهجمنظومة:الخامسالمطلب
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902الامحتقادتفريرفيالسنةأهلبمنظوماتالتعريف:الأولالفصل

:)1(لفاظما4أولأ

الكلامياتيوسوف-تيميةابنالإسلاملشيخالمنظومةهذهتنسب

هوهنابالناظمالتعريففإنذلكوعلى-النسبةهذهصحةتحقيقعلى

فحسب.المنظومةهذهنسبةبهاشتهرتبماالتعريفجهةمن

وأمانظر،للناظمنسبتهافيف!نوإلا،النسبةمنالمنظومةبهاشتهرتماعلىهذا)1(

لنهتانهحظيوفد،الآفاقأطبقت-ل!تمانة-الإسلامشيخشهرةف!نالناظمترجمةمصادر

خمسةفيعالمآوخمسونخمسةلهترجممنبلغحتى،المترجمينمنفائقةبعناية

(.صه:الإسلامشيخلسيرةالجامع:)انظر0013عامحتىكتابآوسبعين

النراجمكتبصفنذكرماومنها،ئستقلةترجمةفيضنفمامنهاالتراجموهذه

لفئهء:ترجمتهمضانأوسعومن،والتاريخوالطبقات

)ت:الهاديعبدبنأحمدبنمحمد-تيميةابنمناقبمنالدريةالعقود.

.)744

974(.:)تالبزارعليبنعمر-تيميةابنمناقبفيالعليةالأعلام.

)ت:الحنبليالكرميمرعي-تيميةابنعلىالثناءفيالزكيةالث!هادة.

.)3301

:3301(.)تالحنبليالكرمىمرعي-تيميةابنمناقبفيالدريةالكواكب.

الدينصفي-الحنبليتيميةابنالإسلامشيخترجمةفيالجليالقول.

012(.0:)تالبخاريالحنفي
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والجماعةالسنةأهلعندالعفلبةالمنظومات021

الأمة،وفقيه،الأئمةإمام،الإسلاملشيخالمنظومةهذهفئسبت

بنأحمدالعباسأبوالدينتقي،الحفاظسيد،العلوموبحر

محمدبنالخضرالقاسمأبيابنعبدالثهبنالسلامعبدبنالحليمعبد

الدمشقي.ثمالحرانيتيميةابن

.بحرانهـ()661سنةالأولربيععاشرالاثنينيومولد

الجمعفيشرعالذكاء،فيآيةوكان،يحصونلاخلقمنوسمع

حتىالعلممنوازديادعلوفييزلولم،العشريندونوهووالتصنيف

الأذكياءومن،العلمبحورمن"كان:الذهبيتلميذهعنهقال،عمرهآخر

الأجواد،والكرماء،الكباروالشجعانالأفراد،والزهاد،المعدودين

مئةثلاثلعلها،الركبانبتصانيفهوسارت،والمخالفالموافقعليهأثنى

أهـ.مجلد")1(

سنةالقعدةذيمنالعشرينفيالقلعةبسجنمعتقلآتوفي

ألفأ.بستينحزروايحصونلاأمموشهدههـ()728

:الإسلامشيخإلىنسبتهاتحقيقثانيأ:

!نحتانة،الإسلامشيخإلىالمنظومةهذهنسبةفيالخلافاشتهر

لمأنهذلكوسبب،المعاصرينبينمتأخرأإلايظهرلمالخلافوهذا

القرنفيإلاالإسلاملشيخنسبتهاولاأصلآ،المنظومةلهذهدكلزيرفى

عشر.الرابع

هذهنسبةبصحة)2(توحيالتيالقرائنأذكرسوفيليوفيما

.(4/6941)ةلتذكرا(1)

لفظةاستعملولم)توحي،لفظةاستعملتلذا،القرائنهذهفيقوةلييظهرلم)2(

.السياقيناسبهاوالتي)تدل"
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211الاعنفادنقريرفيالسنةأهلبمنظوماتالنعريف:الأولالفصل

ثم،النسبةهذهصحةفيتشككالتيوالقرائن،الإسلاملشيخالمنظومة

تعالى:اللهشاءإنبينهاأرجح

:الاسلاملشيخنسبنهابصحةتوحيالنيالقرائن.

:الإسلاملشيخالمنظومةهذهبنسبةالعلماءبعضتصريح-ا

الإسلاملشيخصراحةالمنظومةهذهنسبعليهاطلعتمنوأول

فيالعينين"جلاءكتابهفيالآلوسي)1(،الدينخيرنعمانهو

أولأ"اعلم:تيميةابنعقيدةذكرفييقولإذالأحمدين"،محاكمة

سلفوأقوال،والسنةللكتابالموافقةتيميةابنالشيخعقيدةأن

ساقثم.")2(..قولهفمنه...تصنيفاتهفيمفصلةمستفيضةالأمة

المنظومةهذهنسبةفيالعلماءبعدهتتابعثم،آخرهاإلىالمنظومة

)3(.الإسلاملشيخ

مؤلفاته:من،الحنفيالبغدادي،البركاتأبو،الآلوسيالدينخيرنعمانهو11(

(،المسيحعبدلفقهلماالفسيحوأالجوابالأحمدين،،محاكمةفيالعينين)جلاء

أعلام،842/الأعلام)انظر:اهـ.317سنةتوفي،وغيرهاالفجرين(،و)صادق

57(.صالاثريبهجتلمحمدالعراق

73.صالأحمدينمحاكمةفيالعينينجلاء21(

وهو،اللاميةشرحفيالبهية)اللآليكنابهفيالمرداويالثهعبدبنأحمدوأما

لشيخئنسب:قالبلالإسلاملشيخبنسبتهايصرحفلماللاميةشروحأشهر

يظهرلمالشرحوهذا،ترجمةهذاالمرداويلأحمديعرففلاذلكومع،الإسلام

الحالي.القرنفيالا

الألوسي:بعدالإسلاملشيخالمنظومةهذهنسبممن31(

فيماالسديدالقول"كتابهفي1385(،:)تالمانعالعزيزعبدبنمحمد-ا

العبيد".علىتعالىدثهيجب
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لشيخبنسبتهاتصرحالمنظومةلهذهالمخطوطةالنسخجميعأن-2

فكلها،لغيرهالمنظومةهذهنسبمنهامخطوطيوجدولا،الإسلام

)1(.تيميةابنالإسلاملشيخمنظومةأنهاعلىتنص

وذلك،المنظومةهذهأبياتأحدذكرل!تحةل!ةالإسلامشيخأن-3

المنشد:فيهمأنشد"وقد)2(:بقوله

الأخطلؤالىيقولىاستدلواذاوراءهالقرآننبذلمنقبحأ

طريقةيغيردثالذيولكن،لهالبيتهذابنسبةيصرحلموانوهو

نأيعلم،أصحابهاإلىالأقوالوعزوه،مصنفاتهفيالإسلامشيخ

طريقةهيص!انما،غيرهكانلوالناظممعرفةئعوزهلاالإسلامشيخ

له.أنهاعلىينصولانظمهمنأبياتيذكرأحيانآفإنه،دكةلنةله

صرحبل،!نح!قةالإسلامشيخعلىغريبآليسالشعرنظمأن-4

السنية"التنبيهاتكتابهفي8014(،:)تالرشيدناصربنالعزيزعبد-2

.13اص"الواسطيةالعقيدةعلى

المسلمين)عقيدةكتابهفي0141(:)تالبليهيابراهيمبنصالح-3

1/936."والمبتدعينالملحدينعلىوالرد

"تذكرةكتابهفى1414(،:)تالثهجارآلالثهجاربنالثهعبد-4

".العالمينرببتوحيدالمسلمين

القصائدإمجموعةكتابهفي1422(:)تالسلمانمحمدبنالعزيزعبد-5

.2426/"الزهديات

منعدا،الإسلاملشيخونسبهاالثهرحمهمالمتوفينالعلماءمنذكرهامنوهذا

الثه.وفقهمالمعاصرينالعلماءمنبهاواعتنىشرحها

8.صالحيانخالد:تحقيق-الإسلاملشيخاللامية:انظر)1(

6/792.الفتاوىمجموع)2(
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أبياتنسبةوصحت،حسنأنظمآلهبأنومعاصروهتلامذته

!كضفة.لهومنظومات

الشغبلكثرةعصرهبعداختفتقدالإسلامشيخمؤلفاتبعضأن-5

فإن،الجوابيكتب"وكان:الهاديعبدابنتلميذهيقول،عليها

خبس.ولما..،وذهبخطهالسائلأخذص!الا،يبيضهمنحظر

كتبه،ئظهرواأنمنأصحابهوخؤف،كتبهوتفرقت،أتباعهتفزق

هذافبقي،كتبهئظهروا،ولموأخفاهعندهبماأحدكلفذهب

حتى،ويودعهيخفيهوهذا،يهبهأو،يبيعهوهذا،عندهبمايهرب

ولايطلبهاأنيستطيعفلائجحد،أو،كتبهئسرقمنمنهمإن

لماوأنعمومن،وأعانلطفالثهأنولولا،يخلصهاانيقدر

يجمعها")1(.أنلأحدأمكن

تكونأنيئغدفلا،الحالهذهعلىالإسلامشيخكتبأمردامفما

ذلك.بعدظهرثماختفىمماالمنظومةهذه

:الاسلاملشيخنسبتهاصحةفيتشككالتيالقرائن.

صحةفيمعارضةقرائننجد،السابقةالقرائنمنذكرمامقابلفي

ومنها:،الإسلاملشيخالمنظومةهذهنسبة

لشيخترجمتالتيالكتبكلفيبكزالمنظومةلهذهيردلمأنه-ا

منفائقةبعنايةوكتبهسيرتهحظيتوقدلاسيما،دنحةلنةالإسلام

المصنفاتأفردواالذين،تلاميذهرأسهموعلى،بعدهمنالعلماء

مع،المنظومةهذهبكزفأين،ورسائلهكتبهودكز،ترجمتهفي

66.-6صهالهاديعبدابن-تيميةابنالإسلامشيخمناقبفيالدريةالعقود)1(
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ولأنها،وقصرهالفظهالسهولة،وحفظها،نقلهاعلىالهممتوافر

مثلعنئغفلفكيففيها،الطاعنينطعنكثرالتيالشيخعقيدة

ثبتأصنفزشمتق)1(ابنالإسلامشيختلميذإنبل،المنظومةهذه

ولم،المؤلفاتمنكبيرآعددفيهذكر،تيميةابنشيخهبمؤلفات

المنظومة.لهذهذكزيرد

هوصراحةالإسلاملشيخونسبهاالمنظومةهذهذكرمنأقدمأن-2

يأاهـ(،)317عامركتةتوفيوقد(،الألوسيالدينخير)نعمان

علىاستدلفكيف،قرونخمسةيقارببماالإسلامشيخوفاةبعد

رنخنةيذكرهلمماهذا،ذلكنقلمنوعن،الإسلاملشيخنسبتها

كتابه.في

وردماالإسلاملشيخالمنظومةهذهنسبةصحةفييشككومما-3

القرآنوصفوهو،السنةأهللطريقةمخالفةألفاظمنفيها

قوله:فيوذلك،قديمبأنهالكريم

المنزلالقديمفهوآياتهبهجاءتماالقرآنفيوأقول

شيخإنبل،السنةأهلإطلاقاتمنليسقديمبأنهالقرآنفوصف

كتبه.منموضعمنأكثرفيالإطلاقهذارد!نح!فةالإسلام

ابنأصحابأخصمنكان،المالكيزشيتقبنالئهعبدبنمحمدالئهعبدأبوهو)1(

هـ974سنةتوفي،شيخهبخطوأعرفهم،كلامهجمععلىحرصآواكثرهم،تيمية

بعضوهموقد143(.صالدريةوالعقود14،922/والنهايةالبداية)انظر

رثصيق.لابنأنهوالصحيح،القيملابنتيميةابنمؤلفاتثبتفنسبالمعاصرين

56(.صالإسلامشيخلسيرةالجامع)انظر:
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درفينفسهالإسلامشيخكلاممنجملةالمقامهذافيأنقلوأنا

اللفظة:هذه

القرآنألنيقللموالأئمةالسلفمنأحدآ"إن:يرحمهلنةيقول

")1(.قديم

وأمثاله،كأحمد:السنةأئمة"وكان:آخرموضعفيويقول

بمشيئتهيتكلمالثهأنعلىمتفقين:وغيرهم...وأمثالهوالبخاري

قالأنهعنهشهرمنوأول،قديمالقرآنأنمنهمأحديقلولم،وقدرته

")2(.كلابابن:هو،ذلك

السنة،أئمةمنقبلهوقنأحمد"والإمام:آخرموضعفيوقال

والعقل،للشرعالمخالفةالمبتدعةالأقوالمنبريئونكلهم،اتبعهومن

")3".قديمالقرآنأنمنهمأحديقلولم

القرآنإنالسلفمنغيرهولاأحمدقالولا9:أيضآويقول

")4(.مخلوقغيراللهكلامالقرآنقالواوإنما،قديم

كلهماتبعهومنالسنةأئمةمنقبلهومنأحمدالإمام"أن:وقال

منهمأحديقلولم،والعقلللشرعالمخالفةالمبتدعةالأقوالمنبريئون

")5(.قديمالقرآنأن

5/173.الفتاوىمجموع)1(

533(.)5/السابق)2(

661(.)7/السابق)3(

665(.)7/السابق)4(

661()7/السابق)5(
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كانوإن،قديمبأنهالقرآنيصفوالمالسلفأنهذامنفتبين

وصفبينظاهرفرقهذاوفي،القرآنلاقديمالكلامأنأطلقبعضهم

وصفوبين،إليهالإشارةسبقإجمالفهذا،بالقديمتعالىالثهكلام

باطل.قولفهذا،قديمبأنهالكريمالقرآن

غيرمنزلالثهكلامالقرآن:قالواالسلف"إن:تيميةابنقال

يأقديماللهكلامأنفبينواشاء،إذامتكلمآيزللم:وقالوامخلوق

قالولاقديمالمعينالكلامنفسأنأحديقلولم،يزللمقديمجنسه

")1(.قديمالقرآنأنمنهمأحد

ردهالإسلامشيخفيهاقررالتيالكثيرةالمواضعمنذلكغيرإلى

يقرروهوللقرآنالوصقاهذايذكزفكيف،بالمدمالقرآنلوصف

أفلا،إجمالمقاملاتحرير،مقامالمعتقدتقريرفيوالمقام،رنجتانةعقيدته

54(.)12/الفتاوىمجموع)1(

فيالمستقيمالواضح)الجوابمقدمةفيالجعيديالغامديالقادر)عبدوقال

12.صالشيخآلإبراهيمبنلمحمد(القرآنانزالكيفيةفيالتحقيق

كتبفيحتىمنتشرةالبدعةوهذهقديمالقرآنأنالقولإطلاقالثانية"والبدعة

خطيرةبدعة،وهيالباطللموجبهااعتقادغيرمنذهولآفاطلقهاال!ةأهلبعض

دمانما،بقديمليسالمعينالثهكلاممنوكيرهاوالانجيلالتوراةوكذلكالقرآنف!ن

بلفظالسلفمرادوليس،معينوقتفيحادثةفهيأحادهأما،الكلامنوعالقديم

حيثالوقتذلكفيبهاتكلمالثهأنالمرادولكن-حاشاهم-مخلوقة:حادثة

زيهمينئحر2ينتأيييم)تا:تعالىقالكما،خلقهمنخاطبمنبهاخاطب

لفظوالحادث،انزالهجديدأي2،،:الأنبياء1!لقبون"ؤئمآشتضعوةإ،تخدفي

فهوالثهبذاتقائممنهكانماأنوضابطه،غيرهوعلىالمخلوقعلىيطلقمجمل

)5/الفتاوى.هـ)انظرا،مخلوقفهوالثهعنمنفصلمنهكانوما،مخلوقغير

و)12/177((.532/533(
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دنحةل!ة.لهالمنظومةهذهنسبةصحةعدمعلىذلكيدل

هذهنسبةبصحةئجزمأنيصحلاأنه:أعلموالثهعنديفالمترجح

لا،ظاهرةبقرينةإلاالنسبةعدمالأصلفإن،الإسلاملشيخالمنظومة

الدافع.وقوة،الظاهرةالقرينةوجودعدممعفكيف،لهادافع

المنظوهة:ذحرتالتيالمصادرئالنأ:

محاكمةفيالعينين"جلاءكتابفيالمنظومةلهذهذكزورد

)2(.معاصرةمصادرعدةفيذلكبعدذكرهاوردكماالأحمدين")1(،

وهوضوعها:بالمنظوهةهوجزتعريفربعأ:

لشيخاللاميةأو،الإسلامشيخ"لأمية:باسمالمنظومةهذهغرفت

المنظومة.لهذهآخراسمأذكرمن-اطلاعيحسب-أرفلم"،الإسلام

بيتأ.عشرا()ستةأبياتهاوعدد

)الكامل(.بحرمنوهي

عنسؤالعلىالإجابةهذهبمنظومتهأراددئخلةالناظموكأن

،معتقدهعنسألهمنفجيبأنهإلىبالإشارةمنظومتهاستهلإذ،معتقده

:صال

يسألللهدايةمنالهدىوزقوعقيدتيمذهبيعنصائلييا

يتبدلولاعنهينثنيلافولهفيمحفقكلام!مع

مسائلمنجملةحوت،العبارةسهلة،المبنىجميلةمنظومةوهي

73.صالأحمدينمحاكمةفيالعينينجلاءأ؟(

إليه.الإشارةسبقكما21(
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الأصلفذكر،وترتيبهاالعقيدةمسائلإيرادفيرنخهناظمهاأجاد،العقيدة

ولاتحريفغيرمن،جاءتكماإمرارهاوهو،الصفاتمسائلفي

منظومتهختمثم،المعطلةفيهانازعالتيالصفاتبعضذكرثم،تشبيه

الأربعة.الأئمةعقيدةهوذلكبأن

.يعتقدهلمافةغالناظممنمنطقيأعرضآهذافكان

19(8المنظوهةهسائلبعض4خاهسأ

سألهمنفجيببأنه-إليهالإشارةسبقكما-الناظماستهل-ا

:فقال،معتقدهعن

بسألللهدايةمنالهدىرزقوعفيدنيمذهبيعنسائليبا

بنبدلولاعنهبنثنيلافولهفيمحفقكلامأسمع

:فقال!،الصحابةفيعقيدتهرئحض!ةالناظمذكربعدها-2

أتوسلبهاالفربىومودةمذهبليكلهمالصحابةحب

أفضلمنهمالصديقلكنماساطعوفضلقدرولكلهم

:فقال،الكريمالقرآنفيقولهذكركما-3

المنزلىالقدبمفهوآياتهبهجاءتماالقرآنفيوأفول

كماإمرارهاوهو،تعالىالثهصفاتفيالسنةأهلقاعدةوذكر-4

:فقال،تمثيلأو،تعطيلكلمنوحمايتها،جاءت

الأولالطرازنقلكما،حقأأمرهاالصفاتآياتوجمبع

ينخيلىماكلعنوأصونهانقالهاإلىعهدنهاوأرد

73.ص،الأحمدينمحاكمةفيالعيينجلاءمنهناالواردةالأبيات)1(
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:فقال،الرؤيةمسألةوذكر-5

ينزلكيفبفيرالسماءوالىربهمحقايرونوالمرمنون

:فقال،الغيبيةالمسائلبعضمنظومتهفيوأثبت-6

أنهلرئأمنهبأنيأرجوالذيوالحوضبالميزانوأقر

مهملوآخرناجفموحدجهنمفوقيمدالصراطوكذا

سيدخلالجنانالىالتقيوكذابحكمةالشقيبصلاهاوالنار

وئسألهناكبقارنهعمل)1(قبرهفيعافلحيولكل

الأئمةعقيدةهوالفعتقدهذاأنببيان،الموجزةمنظومتهوختم-6

:فقال،اللهرحمهمالأربجة

ينقلاحمدثمحنيفةوأبىومالكالشافعياعتفادهذا

معولعلبكفماابتدعتوانفموفقسبيلهـمانبعتف!ن

إثم:قالع!اللهرسولأنوفيه،الطويلالبراءحديثفيجاءماإلىالناظميشير)1(

:فيقول،الثيابحسن،الريحطي!ب،الوجهحسنرجلصورةفيعملهلهيمثل

92(.وه)4/287المسندفياحمدرواه.الحديث"..يسركبالذيابشر

http://www.al-maktabeh.com



والجماعةالسنةأهلعندالعفدبةالمنظومات022

4)1(ظملناا:أولأ

عثمانبنأحمدبنإبراهيمبنأحمدالدينشهابهو

الدمشقي.ثم)2(،السنجاري

سنةرمضانمنالثالثفيرنحئانةالسنجاريأحمدالعباسأبوولد

هـ.696

دمشق،إلىسنجار،موطنهمنوسماعةالحديثطلبفيورحل

بدمشق.رئحتالةاستقرثموالإسكندرية،والقاهرة

للصفديالعصرأعيان45(،)1/السلاميرافعلأبيالوفيات:فيترجمتهانظر)1(

24(.)1/الكامنةوالدرر،12صللذهبيبالحدثينالمختصوالمعجم36(،)1/

مدينة،راءوآخره،جيمثم،وسكون،أولهبكسرإسنجار:الحمويياقوتقال)2(

جبللحففيوهي،أيامثلاثةالموصلوبينبينها،الجزيرةنواحيمن،مشهورة

جبلسنهذا:نوحفقال،نطحتهبهمرتلما!نوحسفينةإنويقولون،عال

هذهأهلانإلا،بهأعلموالثه،هذاأحققولست،سنجارفسميت،عليناجار

سميتانما:الكلبيابنوقال،ويتداولونهوكبيرهمصغيرهمهذايعرفونالمدينة

ولمسنكار،تعريبسنجار:الأصبهانيحمزةوقال،..بانيها.باسم:سنجار

البلدان)معجم.جدآ"عامرةوهيجار،نهروسطهافي،طيبةمدنيةوهي،يفسره

3/313(.:للسمعانيالأنساب:وانظر،3263/لياقوت
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دمشق.غوطةفيالخطابةانخنة!السنجاريالناظموليئ

221

عليه:وتتلمذوالدبابيسي)2(،)1(،الشحنةابن:شيوخهمن

التيالمصادرأجمعتفقدوفاتهوأما)3(.السلامىرافعوابن،الذهبي

عاممنالقعدةذيأولفيدمشقفيتوفيدنحتالهأنهعلىلهترجمت

هـ)4(.742

الحجاربيانبنطالبأبيبنأحمدوهو:أيضآالحجارلهويقالالشحنةابن)1(

نأإلىوغمركثير،ابنمنهسمع،الحفاظالمحدثينمن:الشحنةبابنالشهير

زمانه،مسندالشحنةابن1:ترجمتهفيالجزريابنقال،سنينوعثرمئةجاوز

سماعهفبين،وسبعمائةثلاثينسنةصفرفيتوفيحتىوحدث...القراءاتروى

طبقاتفيالنهاية)كاية(المسندينمنلغيرهوقعهذانعرفلا،سنةمائةواسماعه

64(.1/الجزريلابنالقراء

لهويقال،الدبابيسيالعسقلانيالكنانيإبراهيمبنيونسالدينفتحالنونأبووهو)2(

عنحدث،فاضلمحدثوهو،وثلاثينوخمسةستمائةسنةولد،الدبوسي:أيضآ

إكان:حجرابنعنهقال،رافعوابن،والبرزالي،المزي:عنهوحدث،جماعة

الكامنة)الدررهـ.972سنةتوفي(السمتحسن،السماععلىصبورآ،دينآ،ساكنآ

/6.)925

سبعمائةسنةولد،الث!افعي،ال!لأميرافعبنمحمدالمعاليأبوالدينتقيهو)3(

ولازمه،السبكيعنوأخذدمشقإلىرحلثم،أبيهمنوسمع،بالقاهرةواربعة

،المزيمنوسمع،مروياتهمنحديثآأربعينفيهجزءاتيميةابنمنوسمع

ابنتاريخعلىالمختار1:مصنفاتهمن،الجزريابنمنهوسمع،والسنجاري

سنةتوفي،بدصثمقالنوريةالحديثدارمشيخةوتولى،!وأالوفيات،النجار"

.(2891/الكامنةوالدرر،2913/النهاية)غايةص774

يومآ.وعشرينوسبعةوشهرآعامآوأربعينستةلنهتف!عمرهيكونهذاوعلى)4(

سنةفيتعالىالثهرحمه)وتوفي:بقولهالصفديذكرهماذلكعلىيشكلولكن

مستهلفي"توفي:الذهبيتولوكذلكأ.الكهولةسنفيمئةوسبعوأربعيناثنتين

طلانا".لنتانأالكهولةفيوسبعمائةوأربعيناثنتينسنةمنالقعدةذيشهر
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الصغير)1(.باببمقابرودفن،الأمويبالجامعل!نخلةعليهوضفي

المنظوهة8ذحرتالتيالمصادر8ثانيأ

)1478برقمبدمشقالظاهريةالمكتبةفيمخطوطةالمنظومةهذه

)68برقمالإسلاميةبالجامعةالمخطوطاتمكتبةفيمصورةومنهاعام(،

()2(.مجاميع

")3(.الرحيمالرحمنالله"بسمبناسخهابدأها

سيدناعلىوسلماللهوصلىالمعتقد،آخردا:آخرهافيكتبكما

دا.وسلموصحبهوآلهمحمد

بالكهل،الأربعينسنفيهومنتصفالعربانعلم!ناإذاالإشكالهذاويزول

قديقال،قوتهواجتماعلكمالهكهلاسميوانما،الثلاثين"جاوزمنالكهلف!ن

الأثبارىبكرلأبىالناسكلما!معانىفى)الزاهر(وحسنلمإذاالنبا!اكصهل

ال!ثمب،ووخطه،الثلاثينجاوزمن)الكهل174(:)8/المصباحوفي215(.)2/

إلىعيسىينزل:قالوكهلاتعالىقولهفيثعلبوعن،الأربعينبلخمنوقيل

سنة(.ثلاثينابنكهلاالأرض

04(.)1/السلاميرافعلابنالوفيات)1(

بخطكتبتجيدةنسخةوهي(صفحات)ستورقاتأربعفيتقعالنسخةوهذه)2(

النسخ.سنةولاالناسخاسمئذكرولم،واضححسن

وقال،بالكراهةالقولإلىالحنابلةفذهبالث!عر،قبلالتسميةجوازفيخلافورد)3(

فييكتبلاأنالسنةإمضت:الزهريوقال،المسيببنسعيدالمتقدمينمنبه

،.اللهبسمالشعر

جبير،بنسعيدالمنقدمينمنبهوقالبالجواز،الفولإلىالجمهوروذهب

دليلوجودلعدمالراجحوهو،المتأخرينأكثرفولأنهالقرطبيوذكر،والنخعي

/االقرآنلأحكاموالجامع1/9،الباريفتح)انظر:.الإباحةوالأصل،للكراهة

.(2171/والفروع،79
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العباسأبيللناظمالمنظومةهذهنسبةتوثيقعلىيدلمما

منها:أموررتحتان!السنجاري

الشيخ،"قال:الناسخقالحيث،المخطوطظرةعلىأثبتما-1

شهاب،المحدث،المقري،الأديب،الخطيب،الفاضل،العالم

أحمدابنإبراهيمالدينبرهانالشيخابنالعباسأبوالدين

".إليهاللهأحسن،ومعتقدآمذهبآالشافعي،السنجاري

سمعهاال!نةفيأبياتأالسنجاريللناظمبأنرتحضلنةالذهبيتصريح-2

")1(.السنةفيلهأبياتامنه"سمعت:الذهبييقول،منه

لهبأنرنجتانةالسنجاريالعباسأبيللناظمترجممنعليهنصما-3

له،المنظومةهذهنسبةتوثيقمنتقدممايعضدمما،حسننظم

بالقاهرةنظمهمنعنه"وكتبت:رافعابنتلميذهقولذلكفمن

.")2(ودمشق

")3(.وفضائلنظم"وله:حجرابنويقول

تعؤدهدا)4(.وفضل،جؤدهنظم"وله:الصفديقولوكذلك

عنايةلهمممنالمعاصرينبعضتصريح:أيضآذلكيقويومما-4

لهموشهد،أصحابهاإلىالمصنفاتوعزوا،الكتببفهرسة

"بروكلمان"كارلكالباص!،فيهوالريادة،المجالهذافيبالتقدم

العباسلأبيبأنصرحاحيث"،كحالةرضا"عمروالباحث

12.صبالحدثينالمختصالمعجم)1(

.104/السلامىرافعلابنالوفيات21(

1/24.الكامنةالدرر)3(

)1/36(.للصفديالعصرأعيان41(
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)1(.العقيدةفيمنظومةالسنجاري

وهوضوعها:بالمنظوهةهوجزتعريف4ثالثأ

يذكرلموكذلك،لهاالخطيةالنسخةفياسمالمنظومةلهذهيردلم

"معجمكتابفيوردماإلا،المنظومةلهذهتسميةالعلماءمنأحد

فيال!نيةالقصيدة:تصانيفه"من:فقال،الناظمذكرحين"المؤلفين

لهأعرففلا،القصيدةهذهيريدكانإنأعلمفالثهال!نية")2(.العقيدة

غيرها.

كما"السنجاري"عقيدة:سميتهاولذا!نحةل!ةعقيدتهفيوالمنظومة

بقوله:منظومتهفيبذلكهوصرح

وعقبدؤمذهبمناخنرنةماومببنأموضحأبهزسأأما

قوله:وكذلك

الزلؤكفرمنهوأرجوربيبهالفىوالذياعتقاديهذا

.أبيات)701(فهوالمنظومةهذهأبياتعددوأما

)الكامل(.:بحرمنوهي

فيالجماعةال!نةأهلعقيدةتقريرهو:للمنظومةالعامالموضوع

منلكثير،شاملةالمنظومةهذهجاءتوقدالاعتقاد،مسائلمنكثير

والرد،الثلاثةبأنواعهالتوحيدتقريرمنابتدأ،العقديةالمساثلأمهات

الدين،تلقيمنهجوبيان،فيهيقدحمماصوروذكر،فيهالمخالفينعلى

وردتكماوإثباتهاالساعةعلاماتذكرفيالتقسالناظمأطالوكذلك

1/86.لكحالةالمؤلفينومعجم،لبروكلمانالعربيالأدبتاريخانظر)1(

1/86.لكحالةالمؤلفينمعجم)2(
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رشلن!،معتقدههوالمنظومةهذهفيماأنببيانوختمها،النصوصبذلك

منهم.جملةذكرالذينالسلفأئمةعليهأجمعماوهو

المنظوهة)؟(:هسائلبعضرابعأ:

بقوله:-دنخة-الناظمابتدئها-ا

الجنؤدخولنرجوافبحمدهالمنةالعظيمدئهالحمد

خئؤامنعنالئهحبهمنمحمدالنبيعلىالصلاةثم

ولقائهوعدهوأنشيء،بكل!الثهعلمإحاطةأثبتكما-2

:فقالحقنتعالى

ذرؤأدنىالملكبنفيعنه!ىبفولبسبالجمبععلمأ)2(وأحاط

)4(القوةذوجدهنعالىحقوقولهمنه)3(والوعدولفاوه

إليه.المشارالمخطوطمنهناالواردةالأبيات)1(

على)الرد:فيانظرها،ومشهورةكثيرةشيءبكلتعالىاللهعلمإحاطةأدلة)2(

-321/لللآلكانيالاعتقادأصولوشرح،154-013ص/للدارميالجهمية

.)492

يخلقهانقبلالشيءيعلملاإنه:قالواالذينوالقدريةالرافضةعلى"ردذلكوفي

،1132/العزأبيلابنالطحاوية)شرحالقدرإ.مسألةفروعمنوهي،ويوجده

255(.1/عيسىلابنالنونيةوشرح

...والأرضالسماواتنورأنتالحمد،لك)اللهم:!كيئقولهالىالناظميشير)3(

والنار،حقوالجنة،حقولقاوك،حقوقولك،الحلقوومحدك،الحقأنت

انتبه،اذاالدعاءباب:الدعواتكتاب:البخاري:عليهمتفق،الحديث.(حق..

برقم،الليلصلاةفيالدعاءباب:الدعواتكتاب:ومسلم)5895(،برقم

.)1844(

ضعف،بدونالفعلمنالفاعلبهايتمكنصفةإالقوة:عثيمينابنالثعيخقال)4(

الضعف.يقابلهاوالقوةالعجز،يقابلهافالقدرة،القدرةهيالقوةفليست
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عظيممنلهممامبينأر!،الصحابةفيعقيدتهالناظمبين3-كما

:فقال،الفضلمن!الراشدونالخلفاءبهأختصومانالمنزلة

الرنيبةرفعالخلفاءولخصصبعدهمنالورىخيروصحابه

الردةأهلوقنل)1(الصلاةمنهالمنافبصديقهوأجلهم

العترةزلنالمأمونوعليالرضيوعثمانعمر)2(الفتىثم

رفعةمنحظوابماالفخارلهمكفيرهمليس)3(الباقونوالسنة

)1(

)2(

)3(

الشعورذوبهايوصف:والقوةالشعور.ذوبهايوصفالقدرةأن:بينهماوالفرق

.وغيره

مثال،قويآقادركلوليس،قادرالشعورذويمنقويفكل،أخصالقوةأن:ثانيآ

دمانهقوي)نه:تقولالث!عورذولكن،قادرةتقولولاقويةالريح:تقول:ذلك

يسير.بتصرف502(-1402/الواسطية)شرحقادر(.

فلبصلبكرأبا"مرواجم!:اللهرسولقال:تالت!اتاعائشةحديثالىيشير

والفضلالعلمأهلباب:والإمامةالجماعةكتاب:البخاري:عليهمتفق،.بالناس

برقم،الإماماستخلافباب:الصلاةكثاب:ومسلم)646(،برقم،بالإمامةأحق

.)279(

روجعوقد،معروفةمشهورةالصلاةفيتقديمه)وأحاديث:العزأبيابنقال

الطحاوية)شرحب!(.النبيمرضمدةبهمفصلى،مرةبعدمرةذلكفيمح!النبي

.(4164/)الفتاوى:وانظر،07(25/

الشاببمعنىليسالفتى:القتيبيإقال)15/146(:اللسانفيقال:محمرالفتى

الشاعر:قولذلكعلىيدلك،الرجالمنالجزلالكاملبمعنىانما،والحدث

الشبانبمنعمالفتىليسملمةكلحمالالفتى)ن

،.الكريمالسخيالفتى:الجوهريوقال

فيوالقوة،الجزالةوهو،المعنىهذاالىاشارةبالفتىعبر-كاسقاتأ-والناظم

.!الثه

الثه،عبيدبنوطلحة،العوامبنالزبير:إلىالباتونوالسنة:بقولهلظنانةالناظميثصير

=!،زيدبنوسعيد،وقاصأبيبنوسعد،الجراحبنعبيدةوأبو،عوفوابن
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البيعةلأهلبشرىباضوانالروبيعةبدروأهلوالأربعون

جملةمنجملةعنهمونذبحقهمنعرفالأصحابوبقية

،!الصحابةفييعتقدهماالناظمختمماأجملوما-4

لضفبنة)1(مجلبقنلأمرمنجرىمماأصحابهعنونكف

:فقال!تاللهكلامفييعتقدهمامنظومتهفيالناظموذكر-5

العزةوبكلامالعظبموهومنزلفهوالقرآنفيوأقول

)2(بلعنةيبوءمخلوققولأوبمنزليلبس!اللهفولقالىمن

.!الأربعةالخلفاءبعدبالجنةالمبشرينالعشرةمنالباقونوهم

:فقالحجرابنالعشرةجمعوقد

عليفضلهكلهمعدنبجناتعشرةالصحبمنالهاديبشرلقد

عليعمرعامرعوفابنزبيرطلحةعثمانسعدسعيدعتيق

الفيةشرحفيبنحوهوالسخاوي1/32،الخفاءكشففيالعجلونيله)نسبه

.(3131/الحديث

أجمعين،كلهميك!اللهرسولأصحابمحاسنذكرالسنة"ومنأحمد:الإمامقال)1(

منهمواحدآأو،ع!الثهرسولاصحابلسبفمن،بينهمجرىالذيعنوالكف

والآخذ،وسيلةبهموالاقتداء،قربةلهموالدعاء،سنةحبهم،رافضيمبتدعفهو

94(.صأحمدل!مام)السنةإ.فضيلةبآثارهم

إويرون1(:0ا)صالحديثوأصحابالسلفعقيدةفيالصابونيعثمانأبووقال

يتضمنماذكرعنالألسنةوتطهيريك!،الثهرسولأصحاببينشجرعماالكف

لكافتهمإ.والموالاة،جميعهمعلىالترحمويرون،فيهمنقصآأو،لهمعيبآ

كلامبأنالقائلين،والأشعرية،الكلابية:علىردالأولشطرهفيالبيتهذا)2(

شرح)انظرمجازآ.الثهكلاميسمىالموجودوإنما،الثهبذاتقائممعنآ!الثه

المعتزلة،:علىردالبيتعجزوفي6(.هصالنسفيةالعقائدعلىالتفثازائي

افخلوق.القرآننجانصراحةالقائلين،والجهمية
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الله!صفاتفأثب!ت،النفاةللجهميةمخالفتهالناظموبين-6

:فقال،بهتليقكما

الجهميةمخالفالبقاءلهصالبصبهوالسميعهوأقوللكن

البدعةاهلقولعنسبحانهبذانهنلبقالعلباوصفانه

)2(غمرةفيوآنهماوالذي)1(الممثلمعالصفاتجحدالذيان

السنةأهلعقيدةالناظمبين!،الثهقدرغثباتمسألةوفي-7

بقوله:

القدرلةلمقالةطاعةلامقذرالعباديأنيماوجميع

الجبريةمعيسريلمنقبحأحجةأبلغلئهلكنما

بمشيئزكائنأومزحلؤشره)3(معخيرهالمقدروأرى

كثيروبين،الفتنمسالةفيالكلام-رنخئة-الناظمأطالكما-8

قوله:ذلكومن،الزمانآخرفيبوقوعهاالنصوصوردتالتيالفتنمن

مظنةبفيروقوعهاجيالفوعدالتي)4(الفتنوسنقبل

عنيخرجونلاف!نهم،الصفاتبابفيضلمنطق!الناظمجمعالصصطرهذافي)1(

ممثلة.ل!اما،معطلةاما:وهما،الجملةعلىطائفتين

وشدته.منهمكتهشيءكلوغمرة،والعمايةال!ث!دة:والغمرة،وافقأيوآتى)2(

5/92(.)اللسان

:!قولهمنها،خلقهلعمومالثهمشيئةإثباتفيهاالتيوالأحاديثالآياتإلىيشير)3(

رسولقال:قاله!عمرابنوعن94،.القمر:1يفثمأنخفنة!لم!فى)إتا

باب:القدركتاب:مسلمأخرجه(.والكيسالعجزحتىبقدرشيءإكليك!:الثه

)2296(.بقدرشيءكل

أخبروقد،الزمانآخرفيالفننوقوعفيأحاديثمنوردماإلىيشيرلكتمةالناظم)4(

!ته-الأشعريموسىأبورواهمامنها،كثيرةاحاديثفيالفتنبوقوع!النبي
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برزقي)3(أنتملحمةوظهور)2(يثربتخربثمبعمر)1(والفدس

)1(

)2(

)2(

يصبح،المظلمالليلكقطعفتنآالساعةيديبينإنب!:اللهرسولقال:قال

منخيرفيهاالقاعد،كافرآويصبحمؤمنأويصمي،كافرآويمسيمؤمنآفيهاالرجل

الحديث،...الساعيمنخيرفيهاوالماشي،الماشيمنخيرفيهاوالقائم،القائم

كتاب:والترمذي،الفتنفيالسعيعنالنهيباب:الفتنكتابداود:أبوأخرجه

)5921(.برقم،فتنستكونباب:الفتن

وما،الكبرىالساعةشروطذكرفيالتاليةالأبياتفيالمسأطالتظتفةوالناظم

الملاحم.منيكون

:المقدسبيتعمران:يك!الثهرسولقال:قال!نهمعاذرواهماإلىإشارة

قسط!نطينية،فتح:الملحمةوخروج،الملحمةخروج:يثربوخراب،يثربخراب

برقم،الملاحمأماراتباب:داودأبوأخرجه.الدجالخروج:قسط!نط!ينيةوفتح

داود.أبىسننصحيحفيكماالألبافيوحسنه)4942(،

أيئركونب!:اللهرسولقال:قال!نهمالكبنعوفرواهماإلىاشارةهذا

كتاب:البخاري:عليهمتفقالعواف".الايغشاهالا،كانتماخبرعلىالمدينة

الحج:كتاب:ومسلم)1775(،برقم،المدينةعنرغبمنباب:المدينةفضائل

ما)أتدرون:روايةوفي)3433(،برقم،اهلهايتركهاحينالمدينةفيباب

.والس!باع!الطير:قال،لا:قلناالعوافي؟

منيك!اللهرسولعنبهاالخبرورد،والرومالمسلمينبينالكبرىالملحمةهي

ابنوهويك!النبيأصحابمنرجل!همخمرذيعنوردمامنها،طرقعدة

حتى،آمناصلحاالروم)تصالحون:يقوليق!اللهرسولسمعأنه:النجاشيأخي

بمرجننزلواحنى،وننصرنونونفنمونفننصرون،وراثهممنعدواوهمأتمنفزون

اللهبل:المسلمينمنقاثلوبقول،الصليبفلب:الروممنقاللفيقول،تلولذي

نيدقه،-بعيدفيرمنهموهم-!ليبهمالىالمسلمفيثور،بينهمفينداولانها،فلب

فيقننلون،أسلحنهمالىالمسلمونوشور،فيقتلونه!ليبهمكاصرالىالروموشور

:الروملصاحبالرومفبقول،بالشهادةالمسلمبنمنالعصابةتلك!الثهفيكرم

كاية،ثمانبنتحتفبأنونكمللملحمةفيجنمعون،فيغدرون،العربحذكفبناك

،الرومملاحممنيذكرمابابداود:أبواخرجهألفا،.عشراثنافايةكلتحت

واللفظ-84(،1)1برقم،الرومتصالحونباب:والحاكم)2942(،برقم

http://www.al-maktabeh.com



والجماعةالسنةأهلعندالعفدبةالمنظومات023

قوله:وكذلك-9

بصحؤالنبي)1(أحاديثجاءتمامثلسنعبدوالعزىواللات

هذهفيتقريرهتقدمماأنمنظومتهأخرفيالناظمبئنثم-01

:فقال،به!الثهيدينالذياعتقادههوالمنظومة

الزلزكفرمنهوأرجواربيبهالقىوالذياعتقاديهذا

كماالألبانيوصححه،الذهبيووافقه"،يخرجاهولمالإسنادأصحيح:وقال،له

داود.أبيسننصحيحفي

لا:قالياللهرسولأن:عنهاالثهرضيعائشةعنوردماإلىلنهتالةالناظميشير)1(

كنتإن!الثهرسولياعائشةفقالت،والعزىاللاتتعبدحتىوالنهارالليليذهب

علىليظهرهالحقينوبالهدىرسولهأرسلالذي)وهو!:الثهانزلحينلأظن

الله،شاءماذلكمنهسيكونإنه:قال،تامآذلكأن"المشركونكرهولوكلهاللين

فيبقى،لىلمانمنخردلحبةمثقالقلبهفيمنكلفتوافي،طيبةريحآاللهيبعثثم

لاباب:الفتنكتاب:مسلمأخرجه".آبائهمدبنإلىفيرجعون،فيهخيرلامن

)7483(.برقم،الخلصةذادوستعبدحتىالساعةتقوم
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ظم:لفاا:أولأ

الأندلسيمحمدبناللهعبدمحمدأبيإلىالمنظومةهذهتنسب

القحطاني.

اعتنىمنكلوكذلك،ترجمةعلىهذاالثهلعبدأقفلمولكن

)1(.الاسمبهذاهولمنترجمةعلىوقوفهعدميثبت،المنظومةبهذه

المنظوهة:ذحرتالتيالمصادر8ثانيأ

لافإنكذلكومع،جدآواسعةبشهرةمؤخرآالمنظومةهذهحظيت

فيإلاذكرالهاأجدفلم،المتقدمةالمصادرفيذكراالمنظومةلهذهتجد

أحمدمحمدوبتحقيق6،صالجربوعبتحقيق:والنونية23،صالبضاعةأربحانظر)1(

صلإ.سبد

الاسم:لهذامشابهاسمهكانمنالمحققينبعضالتص!فقدلذا

غريببنهاشمبنصالحبنالسمحبنصالحبنمحمدعبدالثهأبوهو:فقيل

تاريخآجمعحافظآفقهيآ"كانغنجارقال،الأندلسيالمعافريالمالكيالقحطاني

عنهوروىوغيرهماالوضاحبنومحمدرفاعةبنمحمدعنوروىالأندلسلأهل

ص(.)937سنةببخارىمات،الحاكمعبدالثهأبو

الشاعرالأديبالبخاريالقحطانييونسبنمحمدبنالثهعبدمحمدأبو:وقيل

هـ(.)456بعدإلىعاش.وجماعةالقفالبكرأبيعنحدث
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فيذكرتكما")1(،والجماعةالسنةأهلمعتقدفيالبضاعة"أربحكتاب

")2(.مشرفابن"ديوان

شاعيرإلىوعزاهما،منهابيتيننونيتهفيذكرالقيمابنأنإلا

القيم،ابنعصرعنمتقدمةالمنظومةهذهأنإلىيشيرمما،قبله

)3(:فقال

بالاحسانوجاءالصوابقالالذيشاعرناقولشفاناولقد

والشبانالأشياخبأناملمثبتالمصاحففيهوالذيان

مخلوقانوالرقومدادناوحروفهآيةربيقولهو

وهوضوعها:بالمنظوهةهوجزتعريفثالثأ:

بيتآ.(وتسعون)ستمائةأبياتهاعدد

الكامل.بحرمنوهي

اشتملتفقد،والفروعللأصولشاملةفهي:المنظومةموضوعأما

والرافضة،الأشاعرةعلىوالرد،الصفاتوإثبات،العقديةالمسائلعلى

المخالفة.الفرقمنوغيرها

أدابأوذكر،العباداتفيالفرعيةالمسائلبعضالناظمذكروكذا

ونصائحآ.

23.ص)1(

.136ص)2(

64.صالقيمابننونيةفيالأبيات)3(

ندلاليها،تث!برالفيمابننونيةفيأبياتلورودالقبمابننونيةقبلوضعتهاوقد

علبها.منفدمةأنهامحلى
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مسائلتقريرهوالمنظومةلهذهالظاهرالعامالموضوعكانلىان

.لاعتقاد)1(ا

المنظوهة)3(4نمسائلبعض4خاهسأ

إليه،والابتهالوسؤالهالثهعلىبالثناءقصيدتهالناظمابتدأ-أ

:فقال

القرآنحرمةوبينكبينيوالفرفانالآباتمنزلبا

الشبطانمنقلبيبهواعصمالهدىلمعرفةصدويبهاشرح

النيرانمنجسديبهوأجرمآربيوقضامريبهيسر

ذلكفيالتقسوأطال،اللهكلامفيالسنةأهلمعتقدوذكر-2

قوله:منهابيتأ،ثلاثيننحوفيالمسألةهذهطرقحتى

)3(والتبيانبالوعظووصفتهحروفهقلتربباالذيأنت

الأذهانعلىيخفىنكييفهاأزلبةببلاغةونظمته

احسانذوشاءمااذاحقأمنكلمأبزللموبيفالئه

)4(كتمانبلافأسمعهموسىعبدهكلمحينبصوتنادى

)1(

)2(

)3(

)4(

بنمحمد:بتحقيقالأولى:محققتينطبعتينمنها،طبعاتعدةالنونيةطبعتوقد

العزيزعبد:بتحقيقوالثانية.بمكةالحديثبدارالمدرسأحمد،سيدأحمد

.الجربوع

بعدها.وما136صالبضاعةأربحكتابمنهناالواردةالأبيات

آلفحاويىفيلضاقىشقآءزيكئمينتؤجمظةلكمتجآقذآلتاسلى)تأثها!:قولهإلىيشير

يتئاآتيهمئتغقتث)ؤترفآ!:قولهوإلى57،،:أيونسلائؤينين"ؤتهةؤئهى

98،.:النحل1لائنلمين"دبئثشىورخصةوفاىلثئءلئي

%قمت!!طؤىأنفدييىيأنؤادزئمتماذلةإد!ئويى+بيثأتنك)قل:!قولهإلىيشير

17،.-15:النازعات1كلق"إتثدي!ئؤنإذ
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الله،

من

كلام

من

من

وكذا

)1(

)2(

)3(

والجماعةالسنةأهلعندالعفديةالمنظومات

غيرعبادةمنهيلزمذلكبأنمخلوقبأنهالقائلينإلزامومنها-3

فقال:

)1(الأوثانعبادةاستحلفقدفولهخالقاللهإنقال

عن)2(حكايةأو،عبارةالقرآنبأنالقائلينعلىالتشنيعومنها-4

:فقالبهووليسالثه

نآحمبممنيجرعففدأوحكايةعبارةفيهقال

أوانكلاهجرهثمفالعنةمخلوفةحروفهإنقال

ومكر،خداعوأنهالقرآنفي)3(الواقفةمذهبمنتبرأكما-5

:فقالوالنافيةالمثبتةبقسميها)4(اللفظيةمذهب

52،.:أمريممجما"ؤتقنتةآلأيتننآلظويىبئيبينإؤتذشة!:وقوله

مسموعآ".صوتآإلايكونلااللغةأهلباتفاقأوالنداء04(:)12/تيميةابنقال

لامسموعصوتبغيرالنداءلفظالعربلغةفييعقلإولا013(:)12/وتال

مجازأ(.ولاحقيقة

شرمنالناماتالثهبكلماتأعوذ:فقالمنزلآنزلأمن!:قولهإلىإشارةوذلك

باب:والدعاءالذكركتاب:مسلمأخرجهأ.يرتحلحتىشيءيضرهلمخلقما

الاستعاذةانووجه،حكيمبنتخولةعن)5307(،برقمالقضاء،سوءمنالتعوذ

محمدآيك!أنزعمفقد،مخلوق!الثهكلامأنزعمفمن،الثهمنإلاتطلبلا

والفتاوى918()1/الطحاويةشرح)انظربالثه.والعياذ،بمخلوقبالاستعاذةأمر

/8(.)127

الثه،كلامعنحكايةوالمعافيالحروفسموهاربما)بل735(:)12/الفتاوىفي

في)وانظر(.الأشعرييقولهكما،الثهكلامعنعبارةأو،كلابابنيقولكما

-41.)صالصواعقومختصر)1/302(،الطحاويةشرحالدعوىهذهعليالرد

.)411

بهم.التعريفتقدمو)4(
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حيرانمذبذبكلوخداعباطلخبثالقرآنفيوالوقف

وانالإجابةفيولانكوأعجلالهناكلاممخلوقكبرقل

شكلانبخلقهوالقائلونبنزولهأيقنواالشريعةأهل

سبانعندناجهموممالىكلبهما)1(اناللفظبنونجثب

الدين،أركانمنركنوأنه،والقدربالقضاءالإيمانوذكر-6

فقال:

أركانبلاببتفيخيرلابالقضاتصدقأنالدبانةركن

ضدانومنزلتاهماوهماوالشقاالسعادةعلمقدالله

عدوانبلاعدلاخلقهفيعلمهبسابقمشيئتهنفذت

نقصانولااغفالغيرمنمسطرالكتابامفيوالكل

الغيبيةالمسائلمنبجملةالإيمانمنظومتهفيذكرهومما-8

،والحوض،والصراط،الموتبعدوالبعث،القبرعذاب:منها

:فقال،والميزان

مدخرانللناسوكلاهماوعذابهنعبمهصحوالقبر

الأبدانفيالأرواحبعادةصادقوعدالموتبعدوالبعث

اواني)2(النجومعددلهصدقنببناوحوضحقوصراطنا

بالقرآنلفظي:القائلةالنافيةوالأخرى،مخلوقبالقرآنلفظيالقائلةباللفظينيعني)1(

.مخلوقغير

.وكيزانه.".:حوضهفييقولهمنهاجدآكثيرةأحاديثالمعنىبهذاجاءت)2(

برقم،الحوضفيباب:الرقاقكتابالبخاري:عليهمتفقالسماء"كنجوم

برقم،وصفاتهنبيناحوضإثباتباب:الفضائلكتاب:ومسلم)8062(،

!نه.عمروبنالثهعبدعن)6111(.

http://www.al-maktabeh.com



والجماعةالسنةأهلعندالعقلبةالمنظومات236

)1(فنانمخالفكلولذادئ!ربةأعذبالسنيبهئسقى

المبزانكفةفيموضوعةنرىبومئذالأعمالوكذلك

الروافض،مذهباعتقادعنالنهيمنظومتهفيذكرهومما-9

:فقالوأخبثهاالطوائفشروأنهم

الشبطانوحزبةالمحالأهلإنهمالروافضئنتعتقدلا

جانأوناطقانسكلمنالحصىوطئمنشرالروافضإن

والعدوانبالظلمووموهمأصحابهوخونواالنبيمدحوا

:فقال،والأشاعرةالمعتزلةذكروكذا-01

للظمآنبلوحالسرابمثلورونقتخالشبهلحجاجهم

الفرباننناقربتناقرونومعنزليهماشعريهمع

الهيمانالوالهتيهوشبهالهدىسبلبعقلهيقبس!كل

فيومعتقدهمه!،الصحابةفيالسنةأهلمذهبوذكر-11

:فقال،الصحابةبينجرىماوكذاه!،الخلفاء

العمرانصحبهأفضلوكذاكمحمدصحبالرسلصحبوأجل

والرجعانالوؤنفيأوفاهماأعلهماازكاهماأسناهما

دوفيأفاس.وسيرخذ.إ.ب!:قولهومنها،الحوضأحاديثفيجاءماإلىيث!ير)1(

برحواماوالله،بعدكعملواماشعرتأما:فبفالأمنيومنمنيرببا:فأفول

فيبابالرقاقكناب:البخاري:عليهمنفق".أعقابهمعلىيرجعونبعدك

نبيناحوضإثباتفيباب:الفضائلكتاب:ومسلم)0622(،برقم،الحوض

عنها.اللهرضيبكرأبيبنتأسماءعن)6112(.برقم،وصفاته
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)1(اثنانوالنبيالمفارةفيهوالذيالفارصاحباحمدصد!يق

الثانيللأمامالخلافةدفعنحبهاحمدصدبققضىلما

والإيمانالكفربينبالسبفعنوةفرقالفاروقبهاعني

عثمانعلىواجنمعواالأمرفيبينهمشورىالأمروخلىومضى

الربانيالعالمعليأعنيبعدهاحمدصهرالخلافةولي

والنسوانالآلجميعواماخاحمدصحابةفيقولخيرقل

الجمعانالتقىيومبسيوفهمالوكىفيالصحابةببنجرىماع

مرحومانالحشرفيوكلاهمالهموقالنهممنهمفقنيلهم

وعملقولوأنه،الإيمانفيالسنةأهلقولذكركما-12

:فقال،بالعصيانوينقصبالطاعةيزيدواعتقاد

جنانواعنقادوقولعملثلاثةببنبالئهللماننا

بعنلجانالفلبفيوكلاهمابالردىوشفصبالتفوىولزيد

وطريقتهمتعالىاللهصفاتفيالسنةأهليعتقدهماذكركما-13

:فقال،إثباتهافي

هذيانولاتأوللغيرمناتتكماالصفاتأحاديثأمرر

ناظرتانعبنانولربنابصورةيحدلاوجه)2(لله

ف،!نرواآلدين(ضزتجا"إدأدئرنصحؤقتذشضمرو)الم!:قولهإلىيشير)1(

آلتةقأنزلىتقناأئةإتتخزنلالصيهوءيهقولىإدآنفارفكماإدآثنين

ألشقلىتحفروأألذينىتحيمةؤتجحلتزؤكاقتمبخنؤ،ؤآئذلملخ!جمبتتم

04،.:التوبة1محير"!يزوأدتةهـأبخ!أدئ!و!لمة

27(.:الرحمنؤألإكرارأ1الجئلىولرتكوضا)قغئقئ!:لقولهيشير)2(

-بالصورةتعالىاللهوصفثبتفقدإجمالفيه(:بصورةيحدلاوجه)دئه:وقوله
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والجماعةالسنةأهلعندالعفدبةالمنظومات238

كتمانبلاالدنبالسمائهلبلةآخركلينزلوالله

الاحسانذوالربنعالىشيءكمثلهلبسالثهأنوالأصل

منظومته،فيالناظمعليهاعرجالتيالغريبةالمسائلومن-14

:يقولإذ)1(،الأرضكرويةبإنكارقوله

مدعياناللهلعلمفهمامثلهوالمنجمالمهندسكذب

مقنرنانالقولبهذاوهماكرولةكليهماعندالأرض

)2(القرآنواضحصدقبدليلسطبحةالنهىأوليعندوالأرض

البنبانبأحسنالسماءوبنىللورىفراشاصيرهاوالله

نبيانأبماذلكوأبانمسطوحةأنهاأخبروالله

اكنانالشمخبالجبالامعلمهمالمحيطةبالأرضاحاط1

بقوله:ختمهاتم-15

الأكصانعلىقمريناحمامحمدالنبيعلىالإلهصلى

والإخوانالصحبجمبعوعلىونسائهبناتهجمبعوعلى

ياقحطانيصداكالإلهرحمأنشدتمكلماقولوابالثه

"خلق-لمج!وقوله215(،)2/الترمذيرواه"صورةأحسنفيردي"رأيت:فقوله

لاالناظممرادولكن.الثهعلىعائدالضميربأنالقولعلى(صورتهعلىمأالثه

أعلم.والثهالخلقصورمنبصورةيحد

091(.-188صعاصمأبيلابنوالست328،صالث!ريعة)انظر:

إجماعحكىأنهالمنادىبنالحسينأبيعنتيميةابننفل،كرويةأنهاالصحيح)1(

للعالمالمسكونوجههاتسطيحينافيلاكرويةوكونها،كرويتهاعلىالإسلايمعلماء

الشمسجريانعلىوالحسيةالعقليةالأدلةفيبازابنالشيخقاله،فراشاوجعلها

67(.)ص!الأرضوسكون

02،.:الغاشية1سئطخث،كنفآلآزفي)ت!لى!:قولهالىثيرالناظملعل)2(
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4)1(ظملفاا:اولأ

،الظاهرةوالحجج،الباهرةالتصانيفذو،المتفننالإمامهو

الزرعيحريزبنأيوببنبكرأبىبنمحمد،اللهعبدأبوالدينشمس

الجوزية.قيمبابنالمشهور،الحنبليالدمشقيثم

هـ(.)196سنةصفرشهرمنالسابعفيولد

أبرزهممن،كثرمشايخعلىوتتلمذ،ودينعلمبيتفيونشأ

بهوتأثر،سنةعشرةخمسمنأكثرلازمهفقد،تيميةابنالإسلامشيخ

بالغأ.تاثرآ

سواهم.وخلق،رجطوابنكثير،ابن:منهمكثير،خلقعنهأخذ

التفسيرعلملاسيمامتعددةعلومفي"برع:كثيرابنتلميذهعنهقال

كثرةمع،كثيرةفنونفيبابهفيفريدأفصار،والأصلينوالحديث

)ص/للذهبيالمختصوالمعجم59(،)14/والنهايةالبداية:فيئرجمتهانظر)1(

،(95)2/الطالعلبدروا،(137)5/الكامنةوالدرر،(168)6/والثمذرات،926(

)9/الصافيوالمنهل366(،)4/النصروأعوان027(،)2/بالوفياتوالوافي

3(.1)صلعينيناوجلاء،2(54
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")1(.الابتهالوكثرة،ونهارأليلأالطلب

فيه،يجاريلابالتفسيرعارفآ"كان:رجبابنتلميذهوقال

وبالفقه،وفقههومعانيهوالحديث،المنتهىفيهماوإليه،الدينوبأصول

")2(.الطولىاليدفيهاولهوبالعربية،وأصوله

خلقوشيعههـ()751سنةرجبشهرمنعشرالثالثيومتوفي

كثيره

المنظوهة4ذحرتالتيالمصادوثانيأ:

يغنيبما،رنحةلنةالقيملابنونسبتها،المنظومةهذهبكزاستفاض

دشلئة:لهترجممنخلذكرهابحيث،ذكرتهاالتيالمصادرتتبععن

")3(،والنهاية"البداية:فيللناظمونسبتهاإليهاالإشارةفوردت

و"المنهل")5(،بالوفياتو"الوافي")4(،الحنابلةطبقاتو"ذيل

منوغيرها")8(،العينينو"جلاءالوعاة")7(،و"بغية")6(،الصافي

.جدآكثيرالمصادر

"اجتماعكتابهفينفسهالناظمقولنسبتهاتوثيقفيويكفي

مسألة)يعنيالمسالةهذهعلىالكلامأشبعنا"وقد:"الإسلاميةالجيوش

الشافيةكتابفيذلكفيماوبيانلهمالاحتجاجواستيفاءالاستواء(

")9(.الناجيةللفرقةالانتصارفيوالكافية

.(41/432)يةلبداا(1)

)3((41/59).

(5)(/2722).

)7((1/63).

.871ص()9

36(.1/1)لذيلا)2(

)4(/2(484).

)6(/9(24)2.

.31()ص)8(
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وهوضوعها:بالمنظوهةهوجزتعريفثالنأ:

للفرقةالانتصارفيالشافية)الكافية:باسمالمنظومةهذهاشتهرت

()1(.الناجية

"طبقاتوفي")2(،الحنابلةطبقات"ذيلفياسمهاوجاء

ابنوسماها(،...الكافية)الشافيةب")4(:العينينو"جلاء)3(،المفسرين

(،الناجيةللفرقةالانتصارفي)الكافيةب")5(الكامنة"الدررفيحجر

")6(.الظنون"كشففيوكذا

روئهاإلىونسبة،اختصارآ(القيمابن)نونيةبئسمىوقد

فيالطويلةالنونيةقصيدتهعليه"وسمعت:رجبابنقالكماوناظمها،

أنها")8(بالوفيات"الوافيفيالصفديفذكر:أبياتهاعددأما")7(السنة

)ستةأنهاالنصر"19("أعوالنفيفقالعادولكنهبيت(،آلاف)ثلاثةتبلغ

علىكلهوهذا")01(،الكامنة"الدررفيحجرابنقالوكذابيت(آلاف

الئجعةأبعدفقد"الوفيات"فيالصفديذكرهماعدا،التقريبسبيل

القيم"ابنفيزيدأبوبكرالشيخوذكر،بيتآلافئلاثةإنها:بقوله

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

)9(

)9/برديتغريلابنالصافيالمنهل272(،)2/للصفديبالوفياتالوافي:انظر

)1/63(.للسيوطيالوعاةوبغية242(،

362(.)1/رجبلابنالحنابلةطبقاتذيل

)2/39(.للداووديالمفسرينطبقات

913(.)5/)5()صر،31(0

9136.ص

2/448.الحنابلةطبقاتعلىالذيل

272(.)2/بالوفياتالوافي

/4(0)9360()1/5(.)913
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والجماعةالسنةأهلعندالعقديةالمنظومات242

طبعةمؤخرآالمنظومةطبعتوقد،بيتآ)9495(أنهاأ)1(وآثارهحياته

)2(.مجتمعةماجسئيررسائلأربععنعبارةهي،جيدة

بيتآ.)5842(:المحررةالطبعةهذهفيأبياتهاعددوبلخ

)الكامل(.بحرمنوهي

تقريرفيوشافيةكافيةاسمهاعلىفالمنظومة:موضوعهاأما

سلسيى،بعرضالأهواء،أهلمنالمخالفينشبهورد،السنةأهلمذهب

أهلأدلةحاشدآ،عليهموالرد،الخصومشبهذكرفيبديعواستطراد

العلم،فيرسوخمنالناظمعنعرفبمالها،مستقصيأ،السنة

اللهأعدلمامطوذذكرفيهاأن،كماالحججلأوجهبديعواستنباط

بديعتفصيلفيذلك،كلالجنةفيالنعيممنبالسنةالمتمسكينلأوليائه

.منظومكلامفيتراهأنقل

ذلك:فمنالعلماء،بثناءالمنظومةهذهحظيتفقدولذا

علىالوقوفشئت"ص!ان:آباديالعظيمداودأبيسننشارحقول

الباطلة،الجهميةمقالاتردعلىوالاطلاع،السلفمذهبدلائل

)3(.القيملابنالنونيةوالقصيدة..و....كتابتطالعأنفعليك

انبرىفقد،السنةأهلعندومكانتهاالمنظومةهذهلأهميةأنهكما

(.182)ص)1(

اربعفيوهي،الإسلاميالفقهمجمعمطبوعاتمنالفوائد،عالمطبعةوهي)2(

العريفي،محمد:منكلبتحقيقهاقام،القيمابنمصنفاتمجموعضمنمجلدات

المساعد.وفهد،الهذيلاللهوعبد،الخنينيوناصر

01(.)13/داودأبىسننشرحفيالمعبودعون)3(
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المطبوعة:شروحهافمن،والتحشيةبالشرحالعلماءمنجمعلها

243

"توضيح:واسمه)1(:عيسىبنإبراهيمبنأحمدالعلامةشرح-ا

القيمابنالإمامقصيدةشرحفيالقواعدوتصحيحالمقاصد

")2(.الناجيةللفرقةالانتصارفيالشافيةبالكافيةالموسومة

النونيةالقصيدة"شرح:واسمه)3(:هراسخليلمحمدالشيخشرح-2

")4(.الناجيةللفرقةالانتصارفيالشافيةبالكافيةالمسماة

باسم:الأول،سعديبنعبدالرحمنالعلامةالشيخشرحا-3

فيالمبينالواضح"الحق:والثاني")5(.الشافيةالكافية"توضيح

دا)6(.الشافيةالكافيةمنوالمرسلينالأنبياءتوحيدشرح

بعضعلىالتحشيةإلىأقرب،جدآمختصرانشرحانوهما

.الشرخإلىمنهالأبيات

شقراءفيولدنجد،منالمجمعةأهاليمن،عيسىبنإبراهيمبنأحمدالشيخهو)1(

نجدعلماءاهـ)مشاهير932سنةتوفي،عصرهعلماءأكابرمنالعلموتلقى

(1155/قرونسثةخلالنجدعلماء،18هص

كبيرين.مجلدينفي،ببيروتالإسلاميالكتبمنطبعاتعدةطبع)2(

سنةبطنطاولدمصر،منالغربيةمحافظةمن،هراسخليلمحمدالشيخهو)3(

سافرثم،بالأزهرالدينأصولكليةفيأستاذآوعمل،الأزهرمنوتخرج،ام169

75(.العددا/التوحيد)مجلةام.759سنةتوفيأنإلى،بهاودرسالسعوديةإلى

.بيروتالعلميةالكئبداربطبعةكبيرينمجلدينفيطبع)4(

.الجوزيابندارطبع،صفحة176فيالحجممتوسطمجلد)5(

المتعلقةوهي،فقطبيتآ36المؤلففيهوشرح،فقطصفحة62فيصغيرمجلد)6(

.سعديابنلمؤلفاتالكاملةالمجموعةضمنطبعوقد،تعالىاللهبأسماء
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المنظوهة)1(4مسائلبعضرابعأ:

مسائلآ،وأوسعها،ال!نةأهلمنظوماتأشملئعدالمنظومةهذه

لها.والاحتجاجالسنةأهلعقيدةبيانفيئظمماأعظمهيبل

ردتإلاطائفةئبتيلم"فإنها:عتيقبنحمدالشيخيقول

قد-اللهبحمد-كونهاعنفضلأمتعذز،مسائلهاتتبعفإنلذاعليها")2(،

والمحققين.الشراحمنمناسبةبعنايةحظيت

المنظومة:هذهمسائلمنيسيرجزءإلىفقطأشيرفسوفلذا

علىغزليةمقدمةأنه)3(ظاهرهبمامنظومتههـكألنةالناظمابتدأ-ا

:فقال،الأولىالعربيةالقصائدغرار

بدانذاكبفسخللصدودماالأركانثابتالمحبةحكم

الخصمانبذلكأقزفلذاحكمهانفذالحسنوقاضيأئى

الاحسانمجلسفيجرىحقأأنهتشهدالوصلشهودوأنت

سلطانمنإليهالوشاةفسخبجدفلمالعزيزالحكمفنكد

الإشارةوسبقجامعيةرسائلأربحفيحققتالتيالطبعةمنهناالواردةالأبيات)1(

اليها.

النونية،لثمرحالتصديمنهيلتمسالقنوجيخانحسنلصديقأرسلهارسالةفي)2(

بتحقيقعتيقبنحمدالشيخورسائلكثبمجموعةضمنالرسالةهذهطبعت

عتيق.بنسعدبناسماعيل

المقدمةهذهأنإلىالمحققينبعضذهبولكن،غزليةإطلالةأنهاالمقدمةظاهر)3(

ف!نها!،الثهمحبةبالمحبةناظمهاأراددمائماظاهرها،علىغزليةمقدمةليست

وآخرونالعريفيتحقيقالشافيةالكافية)انظر:أركانها.تزوللاالتيالمحبةهي

.)1/13
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منأرادهماإلىمقدمتهمنرئخةالناظمتخفصأجملوما-2

:قالإذالعقديةمسائل

الفتانالكاذباثمفعلبكحذئننيالذيكاذبةكنتإن

المنانالخالقصفاتجحدواايالىوشيعنهصفوانبنجهم

الرحمنمنأخلوهوالعرشالعلىالسماواثمنهعطوابل

الجهميةفيهاخالفالتيالمسائلمنخملةغةفةالناظموذكر3-

:)1(،فقالالخالصبالجبرقولهم:ذلكفمن،السنةأهل

الرجفانكنحركفعلهبلبفاعلفلبسعندهموالعبد

للمبلانالأشجاروتحركنائمنحركأورلحوهبوب

الآنيالحميمخزأفعالهمنلبسماعلىبصليهوالله

:فقال)2(،لذاتهالمحالهوعندهمالظلمأنوبين-4

السلطانذوعنهبنزهانىلذاتهالمحالعندهموالظلم

فعله،علىمجبورعندهمالعبدف!ن،الخالصبالجبرالقولإلىالجهميةغلاةذهب)1(

واسشفائهالناظمرد)وانظر،تعالىالثههوحقيقةوالفاعل،اضطرارآعنهيصدروهو

(.العليلشفاءالماتعكتابهفيعليهموالردلأقوالهم

علىمحالآكانلوبأنهعليهمالناظمفرد!،الثهعلىمحالعندهمالظلم)2(

والحقئحال.بتركئمدحفلا!،لهمدحعنهتعالىالثهتنزيهكانلما!الثه

تعريففيالخلافإلىذلكومرد،عنهنفسهنزهولكنهتعالىللهمقدورالظلمان

هوالظلمبل:والنظاروالحديثالسنةأهلمنكثير"وقال:نيميةابنقال،الظلم

وأ،حسناتهمنشيئآالمحسني!بخسأنذلكومن،موضعهكيرفيالثسيءوضع

)8/الفتاوىعنه(.نفسهاللهنزهالذيالظلممنوهذا،غيرهسيثاتمنعليهيحمل

705-.)905
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الأذهانلدىبمعفولهذاماالننزبهذلكمدحأوبكون

وحدةأهللقولذكرهالمنظومةهذهمباح!ثجملةومن-5

شرعأبطلانهاعلىالمجمعقولهملوازمبذكر،عليهموالردالوجود)1(،

منها:أبياتفقال،وعقلآ

وعبانبعينهالوجودهذاوجدتهقالىثمفربقفأنى

موجودانفقالاللسانفلطوانماسواهموجودئمما

والقمرانالأفلاكوكذلكونجومهابعبنهاالسماءفهو

شيئانهاهنايحسبوالوهمواحدشيءوالمكولفالضيف

الأعبانفيقطفبرئممامضمونهالهمعباواتهذي

العرفانلذيمعبودوالكلمحققعندالئهعبنفالكل

الكفرانجملةبسيرأجزءأكفرانهامنصارفدأمةيا

فيالنصارىدعوةبهاحاكواضلالقومزعمها،باطلةدعوى:الوجودوحدة)1(

بوحدةيقولمنومنهم،معهوحدتهعليهموزادوا،بالمخلوقالخالقاتحادزعمهم

فيفما،المخلوقاتبجميعكليةوحدةيزعمهامنومنهم،مخلوقاتهببعضالخالق

بالاتحاديقولمنأنالاالاتحاد،منقريبةدعوىوهى،ثعالىاللهالاالوجود

الوجودوحدةوأما،ذاتيناتحادجمعهمامنفصلينشيئينبيناتحادذلكيجعل

وجود،وأنثنفكلاواحدةذاتفيكلهاالأشياءذواتبوحدةأربابهافيزعم

وابنالفارضوابنعربيابنكبارهمومن،تعالىالثهوجودعبنهوالكائنات

سبعين.

لهبقيتوما...بالثهمعرفتهكملتبالتجليالمعرفةاعطاه"واذا:عربىابنيفول

328(.)الفصوصعينها(.الحقعينويرىالاصورة

)6/والدرء378(،-916-142)2/الفتاوى:عليهموالردمعتقدهملبيانوانظر

273(.)صالفرقبينالفرق118(
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)؟(الأذهانفي)اللام(بمعنىكانتولوالابم(بلااطردتولذلك

الثانيبالببانعليهاجاقيادبحملكيموضعفيبهالأتت

)2(العرفانلذيباستولى!سبراتيبطلوجهأعشرينومنهذا

النفسوإطالةالأمثلةبضربهذهالقيمابننونيةتميزتوقد-9

قوللشناعةالمظهرةللأمثلةضربهذلكفمن،البدعأهلعلىالردفي

:فيقول،المرجئة

الإبمانكاملنصبحصعبودبادنقرحبنالارجاءوكذلك

العصيانفيوجدالعتيقجبتاووخربالحشوشفيالمصاحفنار!

والأوثانللاصنامخربللهافاسجدحجارةرأيتوإذا

شبطانأخيجهميكلمنغلانهمعندالاوجاءهوهذا

فمن،وأحكامهاوصفاتهاللهأسماءذكرمباحثهاجملةومن-01

قوله:ذلك

البرهانذيسبحانأو!الهومنأبضأأسمائهمنوالنور)3(

زيادةبدونوالسنةالفرآنفيالمواضعجميعفيجاءاستوىلفظأنالناظمأراد)1(

أريدلوإذ،حقيقةالاستواءلفظانعلىيدلوهذا،استولىإلىئحيلهاالتياللام

عليه.المواضعبافيلتحملواحدةمرةولولأتىاستولىلفظ

2/803(.وآخرونالعريفيتحقيقالشافيةالكافية)انظر

703(.)صالمرسلةالصواعقمختصرفيالأوجههذهانظر)2(

35(.النور:1ؤآلازضننأأالتمؤسضنؤر)أدتة:تعالىقال)3(

السماواتنورأنتالحمدلك"اللهميقولكانيك!النبيأنعباسابنوعن

منانتبهإذاالدعاءباب:الدعواتكثاب:البخاري:عليهمتفق...(والأرض

صلاةفيالدعاءباب:المسافرينصلاةكتاب:ومسلم)5895(،برقم،النوم

.(4184)برقم،الليل
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924الاعتقادتقريرفيالسنةأهلبمنظوماتالنعريف:الأولالفصل

متحدانوالثههمامافووهـمخلوقنوعبنذووالنور

)1(شيئانهماومعفولصسوسمىنوعينذوالمخلوقوكذلك

بفران)2(أنىاذابفالبلصدئفلبسماأسمائهومنهذا

الانسانعلىخطرافرادهابمزدوجاتهاتدبرالتيوهي

نفصانوعنعيبعنالعرشربجلنقصنوعموهمذاكاذ

الأمرانوكقائةنانعهوالذيوكالضاوالمعطيكالمانع

ابتداعمنالفتنةوموردالبلاءأصلأنمنظومتهفيذكرهومما-11

:فقالسلطانمنبهاالثهأنزلماالتيالألفاظ

سلطانمنالرحمنبهائنزلىلماسماءبلائكمأصلفومبا

فرفانولانفصيلكيرمنلفظهاقبلنمذنبكموالذنب

البطلانواضحوأمرحقمنامربنعلىاشتملتالنيوهي

:فقال،السنةلأهلبالدعاءالشافيةالكافيةمنظومتهوختم-12

مكانبكلوانصرهمأنصارادالنبويةالسنةلأهلوأقم

الايقانمعصبرأواوزقهمأئمةللمتقينواجعلهم

الأزمانعلىبفنىلايرضيككماحمدأكلهاالمحامدولك

الرضوانوكملمنكسلبموالفالصلواتأفضلرسولكوعلى

بالاحسانبعدمننبعوهموالألىجمبعأ!حابنهوعلى

383(.)6/الفتاوىانظر(1)

)1/117(.القبولومعارج151(،)1/الفوائدبدائع)2(
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:)1(ظملفاا:اولأ

والمصنفات،البديعةالفنونذو،الحافظ،العلامةالشيخهو

محمدبنمسعودبنمحمدبنيوسفالمظفرأبوالدينجمال،النافعة

الحنبلي.السزمزيالعقيليثم-بالتخفيف-العبادي

هـبسزمزا)2(.696سنةرجبمنعشرالسابعولد

قال،والنظمواللغة،والفرائضوالفقه،وعلومهالحديثفيبرع

عدةفيأراجيزعدةونظموالفرائف!،العربيةفي"برع:حجرابنعنه

")3(.فنون

ئذكر"وكان:عنهالسلامىرافعابنقال،التصنيفمنفكثراكان

علمأ")4(.وعشرينبضعةفي،وزادتمائةبلغتتصانيفهأن

الوافروالرد(،015)1/الغمردانباء373(،)4/الكامنةالدرر:فيترجمتهانظر)1(

)5/الأحمدوالمنهج942(،)8/والشصذراث357(،)3/المجالودرة،(13ه)ص

)1/934(.الأرشدوالمقصد025(،)8/الأعلام1181(،)3/الوابلةوالسحب143(،

والنسبة،وتكريتبغدادبينكانتمدينة،وسامراءسافراويقال،أولهبظم:سزمزا)2(

215(.3/و3/73البلدانمعجم)انظر:وشزامزي.شزيلها

2(.47)6/الكامنةالدرر)3(

.2(47)6/السابق)4(
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الحاديفيبهاوتوفي،دمشققدمثمببغداد،العلمطلب

الثمانين.جاوزهـوقد776سنةالأولىجماديمنوالعشرين

المنظوهة:ذحرتالتيالمصادرثانيأ:

)1(،الظاهريةمخطوطاتضمنمخطوطةالمنظومةهذهعلىوقفت

رنحتالة.للناظمنسبتهاالمخطوطةظرةعلىأثبتوقد

فيتصريحههو!شفةللناظمالمنظومةهذهنسبةعلىيدلماوأبلغ

آخرها:فيبقولهوذلك،لهالمنظومةهذهبنسبةمنظومته

والشكيردنهبالحمدوخانمهابوسفالعبادينجلمرلفها

له،نسبتهاعلىيئصبماالمنظومةبعددنح!فةالناظمعلقوكذلك

علىوسلامدئه"الحمد:النسخةعلىسماعاتمنأئبتفيماقالحيث

بنمحمدبنيوسف:تعالىالثهإلىالفقيرقال،اصطفىالذينعباده

منيسمع:مذهبآالأحمديمولدآالسرمريالعباديمحمدبنمسعود

الاعتقاد(،نظمفيالرشاد)نهجبالموسومةالطويلةالرائيةالقصيدةهذه

إلى،منهسمعهاممنجملةذكرثم"وتأليفيونظميوتصنيفيجمعي

سنةصفرمنعشرالرابعالخميسليلةفيوثبتذلك"وصح:قوله

شرقيبالغةالسرمريالدينجمالالمرحومبمسجدوسبعمائةثلاثين

عني".روايتهافياللهأيدهملهمأذنتوقدبغداد،

-)17منورقاتثمانفي)7(،مجاميععام()3744برقمالظاهريةفيالمخطوطة)1(

قراءثهاعليهاوأثبت،سمعاتعدةعليهاقيدوقدمقروء،جميلبخطوهي24(،

الحريرياللهعبدبنسعيدالخيرأبينسخةوهيهـ،073سنةنفسهناظمهاعلى

سعيد)بلغ:بقولهمواضععدةفيعليهاالناظمعلقبل،الحنبليالبغداديالذهلي

المخطوطة.منمصورةعلىحصلتوفدالسرمريإ.يوسفكتبه،عفيقراءة
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دا)1(.العارفين"هدايةفيللناظمونسبيهاالمنظوميماذكزوورد

")2(.نادرةإسلاميةنصوص"أربعةبكتابملحقةمؤخرآطبعتوقد

وهوضوعها8بالمنظوهةهوجزتعريف4ثالنأ

علىجاءكماالاعتقاد(،نظمفيالرشاد)نهجالمنظومةاسم

منظومته،فينفسهالناظمذكرهاوكما،لهاالموجودةالمخطوطةظرة

بقوله:

الذليعلىالاعنقادبنظمتفوقلكونهاالرشادنهجوسميتها

بيتآ.(وخمسونوواحد)مائةأبياتهاوعدد

)الطويل(.بحرمنوهي

بعضلذكروكذلكالاعتقاد،مسائلمنلكثيرشاملةوالمنظومة

وهذا،العقيدةتقريرهومسائلهاعلىالغالبأنإلا،الأحكاممسائل

الاعتقاد(نظم..).فيجعلهاإذالناظمأطلقهالذياسمهامنظاهر

منظومته:بدايةفيبقولهبذلكصرحكما،معتقدهالناظمفيهابتقوقد

البرللواحدالحمدأنوثنبتوالففرالعفوذيباسماعتفاديبدأت

أحدثهمابأنه،المنظومةهذهلنظمدعاهمائحئان!ناظمهابئنكما

:فقال،والمخالفاتالآراءمنالمبتدعة

ذعرعلىمفلنيفيالكرىسوامكادرتأشباءالنظمفداعوبعد

)1(/2()263.

حرصكانولكناهـ.427عامبغداد،القيرواندارطبعة،ناجيهلالبتحقيق)2(

فنقل،للنصخدمةأودراسهدونفقطالنصإخراجعلىالثهحفظهالمحقق

.ورقاتثمانفيفقطالمخطوط
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للذكروالدرسوالنكرارالبحثعنبهرهالقلبأذهلحديثورب

الفمروذومنهمالطعنذويوججهابدعةنارأضرمواثاسوأوباش

البدعةمنوحذر،السنةإتباعفضلهذهمنظومتهفيرنحتان!بئنوقد

الاعتقاد.مسائلمنجملةوذكر،وأهلها

المنظوهة)1(:هسائلبعضرابعأ:

بقوله:منظومتهرنحضلل!الناظمبدأ-ا

البرللواحدالحمدأنوثنبتوالففرالعفوؤيباسماعتقاديبدات

القطرمنزلخلقهباريالئهسوىوالخفاالجهريعلمالهلاوأن

،!الثهمعرفةبطريقتتعلقمهمةمسألة!ئحتانةالناظمذكركما-2

فقط،العقلهوذلكإلىالطريقأنالمتكلمينمنزعممنعلىرادآ

:فقال)2(،بالنقلربهيعرفالمكلفأن-د!ة-الناظمفبئن

الفكرل!بالنقلاللهعرفنالأناباطلالشريعةفيدلبلوذاك

كالنكربالشيءالعرفوليسعلبهفريةبالعقلالرحمنومعرفة

إليها.الإشارةوسبقللمنظومةالمخطوطةالنسخةمنهناالواردةالأبيات)1(

واجباولجعلواهناومن،فقطبالعقلتدرك!الثهمعرفةأنالماتريديةزعم)2(

معرفةآلةالعقلأنوزعمواالوجود،واجبليدرك،النظرهوالمكلفعلى

الكراميةبهذاوقالرسولأ،اللهيرسللموإنالحجةلقيامكافوأنه!،الثه

أيضآ.

وعبادتهمحبتهإلىالنفوسوضرووة،سبحانهالخالقوجودمعرفةأنوالصواب

علىيجبمامعرفةولكن،السليمةالعقولوثدركهاالفطر،فيمستقرةمعروفة

يؤاخذولا،الشرعجهةمنإلايكونلا،التفصيلجهةمنبالربيليقوماالعبد،

1/113(.للصمهرستانيالملل)انظر.الشرعيةالحجةبقيامإلاالعبد
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طريقتهمأنمبينآ،وأهلهالكلامعلممننخغالناظمحذركما3-

:فقال،والسنةللكتابمخالفةالاستدلالفي

الطهرالظاهرالمصطفىكلامخلافلأنهالكلامعلمفيخبرولا

العر)1(الفاجرالأخطلكلاممنبلوسنةكتابمنلاأدلته

مزورالمخارجفيقولبتمويهدوهدولاالنعطيلعلىيدور

وهىتعقيد،ولافيهاخفاءلاواضحةأنهاوبئنالسنةومدح-4

الناظم،يعتقدهماهيالمحمديةالسنةهذهوأنىلمج،الرسولبهجاءما

ذلك:فيفقال

كالبدرالدجنةفياوالضحىكشمسلأنهاربيالبيضاءالسنةرعى

وهو:،للأخطلمنسوببيتإلىبذلكيشير)1(

دليلاالفؤادعلىاللسانجعلدانماالفؤادلفيالكلام)ن

:تالأنهالأخطلعنيحكىالذيالبيت)وأما:الفتاوىفيالإسلامشيخقال

دليلاالفؤادعلىاللسانجعلدانماالفؤادلفيالكلامإن

فلمدواوينهفتشوا)نهم:وقالوا،شعرهمنهذايكونأنانكرمنالناسفمن

لفيالبيانإن:لفظه:بعضهموقال،الخشاببنمحمدعنيروىوهذا،يجدوه

يك!النبيعنالصحيحينفياخرجاهبحديثمسألةفيمحتجاحتجولوالفؤاد،

وهذا،بالقبولوتلقيهتصديقهعلىالعلماءاتفقمماويكونواحد،خبرهذا:لقالوا

تلقاهولاواحد،منأكثرولاواحدلا،صحيحب!س!نادقائلهعننقلهيثبتلمالبيت

.الكلاممسمىعنفضلا،اللغةمنشيءأدنىبهيثبتفكيف،بالقبولالعربيةأهل

شاعر،قولإلىفيهيحتاجمماهوليسونحوهماوالقولالكلاممسمى:يقالثم

ثم...لغتهمفيمعناهوعرفوااللغةاهلمنوالآخرونالأولونبهتكلممماهذاف!ن

واسمه،مثلثكافرنصرانيوهو،القدماءالشعراءمنوليس،المولدينمنهو

مسمىفيأخطئواقدوالنصارىنصرانيوهو،الكلامفيفسادوالخطلالأخطل

7/138(.)الفتاوى(اللهكلمةنفسهوبنفسهالقائمالمسيحفجعلواالكلام
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الفر!حبهمعاللهرسولعلبهاقضىالتيالاالببضاءالسنةوما

السرعالمبهاعنهمرضىالألىب!حسانفبهاوتابعهم

حشريالىوالنابعونواصحابهمحمدعنهماتماعلىواني

كثيرةمسائلذاكرآ،يعتقدهمابتفصيلرضةالناظمبدأبعدها-5

قوله:منهاالاعتقاد،مسائلمن

والحصروالوصفالتشببهعنتعالىجلالهجلاللهبأنأفر

)1(ندريماكنتإنالقرآنفيجاءكماكمثلهشيءلبسبصبرسمبع

قوله:،أيضآالاعتقادمسائلمنذكرهومما-6

أدريفلاذلككيفأماالعرشعلىاستوىفولهفيجاءقدكماوربي

فسر)2(ماكبرمنوالامراوالافراربللمالامثللاكبفلاومذهبنا

يقري)3(كمنوفعلبقرأكمنفقولونيةوفعلفولىواللماننا

الذررنةفيكانحتىقلوانبضدهوشموبعصيانيقل

نشرماكبرمنالسحبكمرتمروانهاالصفاتئثأحاوان

:فقال،تعالىالثهكلاممسألةومنها-7

بالشعرهوولابمخلوقولبسمنزلفهواللهكنابوأما

11،.:الشورىأآلبصين،آلمئئييغؤئودتفةكميهءالنسى:!قولهإلىيشير)1(

ولايثبتونهالسنةفاهلالمعنىوأما،بالكيفيةيتعلقماهناالمنفيبالتفسيرأراد)2(

يفوضونه.

ويكرمه.يضئفهأيضيفهيقريفلانيقال،الضيفاضافة:وهوالقرامنيقري)3(

038(.2/الوسيط)المعجم
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الخبر)1(أولوالثقاتقالهكذابداأولأمنهمامثلإلبهيعود

بالحبرالصحففيبالأفلامولكنبوسامعلنالوأصواتحروف

الكبر)2(حجبفيوهووحرفبصوتلهمسمعأربهموسىوكلم

:فقال،القدروكذلك-8

بجريأنبدلاالرحمنفدرومايكنلمالمهيمنبقدرهلموما

الحرشبمةمنوالتسلبمنسلمقضىبماونرضىللبلوىونصبر

والمرالحلومنبأنيماكذلكمقدروشرخبرمنجاءوما

العصرسالففيالشبطانخلقلمابهرهتقدسبعصىلاشاءولو

بقوله:منظومتهختمثم-9

والهجراللفومنطقعنمنزهةفصيدةاعتقاديفينظمتفدفها

الظهرمثقلةالنضمين)5(منولبسترولها)4(فيهاالايطاء)3(عنعربأ

الثهكتابعلىويسرى..".:قاليالثهرسولعن!نهحذيفةرواهماإلىإشارة)1(

آية،.منهسلمجوففيولا،الأرضفيليسالناسفئصبح،ليلةفيوجلعز

تخريجه.سبق

قالىإيخلثأنظزأيقزفيتالىز"ب!ك!يييقئهناكويمىضآ)ولما:!ثقولهإلىإشارة)2(

لقحتل!4ببمازتخلىققتاترتقت!تؤتم!اتنمأشتقرق!2ا!لإالمألفزؤليهنقئفيلن

آلمؤيب"أؤلؤأتأإثئثتئتممئختثقالىأقاقتقتآ!عقأموسىؤخزد!اجثته

143،.:الأعرات1

24.صبالإيطاءالتعريفتقدم)3(

58.صالزويالتعريفتقدم)4(

معنىئفهمفلا،بعدهبماالبيتقافيةتعليق:الأول:معنيانلهالشعرفيالتضمين)5(

ال!ثمعر.عيوبمنعيبوهو،التاليبالبيتالاكاملآالبيت

ضمن-فيجعلهبيتمنشطرأومضهور،بيتإلىالشاعريعمدأن:الثاني
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الحبرالقثمالعلامةحنبلبنأحمدالأصلالشيبانيمذهبعلى

الدرعلىالاعنقادبنظمنفوقلكونهاالرشادنهجوسمبنها

البدرعلىالفمامصوبمعالبدرسنالهامائةمعخمسونوأببانها

والشكردنهبالحمدوخاتمهايوسفالعبادينجلمرلفها

علمومعجم،بعدهاوما79صوالقوافيالعروضعلمفيالشافي)انظر.أبياته

بعدها(.وما91هصوالقوافيالعروض
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الثانيالفصلى

السنةأهلبمنظوماتالتعريف

المخالفعلىالردفي

هباحث:أربعةوفيه

4الأولالمبحث

الثاني4المبحث

الثالث:المبحث

الرابع4المبحث

الردفىالسنةأهلبمنظوهاتالتعريف

.!ألصحابةفيالطاعنينعلى

الردفيالسنةأهلبمنظوماتالتعريف

القدرية.على

الردفيالسنةأهلبمنظوماتالتعريف

الحلام.وأهلالمعتزلةعلى

الردفيالسنةأهلبمنظوهاتالتعريف

الصوفية.فلاسفةعلى

925
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حمىعنالذودإلىتعالىاللهرحمهموالجماعةال!نةعلماءسعى

بدعته،ومن،منهوحذروا،مبتدعبكلفصاحوا،عنهوالذب،الذينهذا

السلفحرصمبينآ،تعالىاللهرحمهالقيمابنيقول،بدعهمخطروبئنوا

لها،والأئمةالسلفنكير"واشتد:أهلهاعلىوالإنكارالبدعردعلى

التحذير،أشدفتنتهموحذروا،الأرضأقطارمن،بأهلهاوصاحوا

والظلم،،الفواحشإنكارفيمثلهيبالغوالمماذلكفيوبالغوا

أشد")1(.لهومنافاتها،للدينوهدمها،الباعمضرةإذ،والعدوان

هذافيأعرضهسوفماالبابهذافيالمباركةجهودهمومن

ال!نةأهللمنهجالمخالفينعلىالردفيالعقديةمنظوماتهممن،الفصل

والجماعة.

مباحث:أربعةإلىتقسيمهالفصلهذاطبيعةاقتضتوقد

علىالردفيالسنةأهلبمنظوماتالتعريف:الأولالمبحث

ه!.الصحابةفيالطاعنين

372(.)1/السالكينمدارج)1!
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علىالردفيالسنةأهلبمنظوماتالتعريف:الصانيالمبحث

القدرلة.

علىالردفيالسنةأهلبمنظوماتالتعريف:الثالثالمبحث

.الكلاموأهلالمعتزلة

علىالردفيالسنةأهلبمنظوماتالتعريف:الرابعالمبحث

الصوفية.فلاسفة
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الأولاألمبحث

السنةأهلىبمنظوماتالتعريف

الصحابة!فيالطاعنينعلىالردفي

مطالب8ستةوفيه

لابنالخوال!علىالردفيمنظومة:اطولالمطلب

.المبارك

فيالخزاعيمعبدبنالححممنظومةالناني:المطلب

.!الصحابهعنالنب

عنالذبفيالزمانبديعمنظوهةالنالث:المطلب

الصحابة.

علىالردفيالزهانبديعمنظومة:الرابعالمطلب

الخوارزمي.

.الزمخشريعلىالردفيمنظومةالخاهس:المطلب

علىالردفيالصرصرممطهفظومةالسالس:المطلب

الرافضة.

263
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المنزلة،شريفمنلهمماومعرفة!،الصحابةقدرمعرفةإن

ماوالواجباتالحقوقمنلهمفإن،المهفاتأهئممنالمرتبةوعظيم

عقيدته.وصلاحالمرء،بدينيتعقق

معتقدأصولمن!الصحابةمحئةكانتوغيرههذاأجلمن

والجماعة.السنةأهل

-لجزاللهرس!لأصحاب"ونحث!:تعالىالثهرحمهالطحاويقال

منونبغض،منهمأحدمننتبزأولا،منهمأحل!خئافينفرطولا

صرايماندينوحبهمبخير،إلانذكرهمولا،يذكرهمالخيروبغيريبغضهم

")1(.وطغيانونفاقكفزوبغضهم،وإحسان

أهلأصول"ومن:تعالىالثهرحمهتيميةابنالإسلامشيخوقال

كماع!ز،اللهرسوللأصحابوألسنتهمقلوبهمسلامة:والجماعةالسنة

أغفززتتاتقولوئبقدهتمجمأتجآ"وإؤألدب:بقوله!الثهوصفهم

ت!تتآةاقنوألقدلينغلأقلونجافيتخعلؤلالها3يتنسمتقوتاألذينىؤلاصيخافا

15،.الحشر:1جيم!.وئرإتذ

)1/703(.العزأبيلابنالطحاويةشرح)1(
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منلهموما،الشرفمن!الصحابةلمنزلةكانماولأجل

الأمةسلفكان،والأخيرةالدنيافي،والزفعة،والغلو،الفضل

مقالته.منويحذرون،عليهويردون،منهمتنقصمنبكليصيحون

أحدهمفقمقامفمحمدأصحابت!ثوا"لا!:عمرابنقال

")1(.غمزهأحدكمعبادةمنخيز--لجيحالنبيئمعيعني-ساعة

ئغفققلبهوفيأصبح"من:تعالىالثهرحمهمالأالإماموقال

"ليغيط:تعالىقولهيعنييا،...الآيةهذهأصابتهفقدالصحابةمنلأخد

الكفار"أ2(.بهم

وأ،أبغضهمأوسئهممنويل"فيا:تعالىاللهرحمهكثيرابنوقال

ء!زاللهرسولبعدالصحابةسئذسيماولا،بعضهمسمثأوأبغض

أبيبنبكرأباالأعظموالخليفةالأكبرالصذيقأعني،وأفضلهموخيرهم

الصحابةأفضلئعادونالزافضةمنالمخذولةالطائفةفإن،!بهقحافة

عقولهمأنعلىيذذوهذا-،ذلكمنبالتهعياذآ-وس!ئونهموئبغضونهم

كانواإذابالقرآنالإيمانمنهؤلاءفأين،منكوسةوقلوبهم،معكوسة

!")3(.مني!ون

عنذودآالناسأسرعمنوالجماعةالسنةعلماءكانهذاأجلمن

ونظمآ.نثرأ!،محمدصحبعرض

)162(،برقمبدر،أهلفضلباب:الإيمانكتاب:سننهفيماجهابنأخرجه)1(

ابنصحيحفيالألبانيالأثروحسن)2891(،برقمالشريعةفيالآجريوأخرجه

)133(.برقمماجه

)1/922(.للبغويالسنةشرح)2(

)4/302(.العظيمالقرآنتفسير)3(
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يلي:ما!الصحابةعنالذبفيمنظوماتهمفمن

بنالثهلعبدالخوارجعلىالردفيمنظومة:الأولىالمطلب

د!نخدة.المبارك

عنالذبفيالخزاعيمعبدبنالحكممنظومة:الثانيالمطلب

.!الصحابة

رف!.الصحابةعنالذبفيالزمانبديعمنظومة:الثالثالمطلب

الخوارزمي.علىالردفيالزمانبديعمنظومة:الرابعالمطلب

.الزمخشريعلىالردفيمنظومة:الخامسالمطلب

الرافضة.علىالردفيالصرصريمنظومة:السادسالمطلب
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:)1(ظملفاا8أولأ

مولاهم،الحنظليواضحبنالمباركبناللهعبدالإسلامشيخهو

.يلمروزا

هـ.ا81سنةولد

،يحصونلاكثيرخلقمنسمع،الحافظ،الثبتالإماموهو

الأكابر.عليهوتتلمذ

خصالفيه"وكان،الناسوأيام،والعربية،والفقه،الحديثجمع

كلها")2(.الأرضفيزمانهفيالعلماهلمنأحدفيتجتمعلم

قولآمحسنآشاعرآ"وكانمناقبهعددأنبعدالذهبيعنهقال

")3(.بالحق

693(،)32/دمشقمدينةوتاريخ151(،)1/بعدادتاريخ:فيترجمتهانظر)1(

)7/سعدابنوطبقات162(،)8/الأولياءوحلية36(،)3/المداركوترتيب

وتاريخ)8/378(،والسير)9/58(،والمنتظم5(،)16/الكمالوتهذيب372(،

882(.4/)لإسلاما

)7/8(.الثقاتفيحبانابنقاله)2(

884(.)4/الإسلامتارلخ)3(
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وغيرهما.و"الجهاد""الزهد"مصنفاتهمن

926

اهـ()81سنةركئانةتوفي

المنظوهة:ذحرتالتيالمصادر4ثانيأ

منجمعفذكرها،المباركلابنالمنظومةهذهنسبةاشتهرت

له:ترجمواالذينالعلماء

أفعال"خلقفيمنهاأبياتثلاثةوذكر،إليهاالإشارةفورد

العباد"أا(.

والذخائرإ)2(.البصائردافيذكرهاوردكما

")3(.المدارك"ترتيبفيإليهاأشيروكذلك

")4(.دمشق"تاريخفيعساكرابنوذكرها

)5(سنينبنإسحاق"وروى:فقال"،الإسلام"تاريخفيوالذهبي

قصيدةوهى:قالثمأبياتعشرةمنهافذكر...المباركبنالثهلعبد

قوله:ومنها،طويلة

لأقوانانهبأاضعفناوكانسبللنانامنلمالأئمةلولا

المباركابنموتبلغهفلماهذا،أعجبهالرشيدإن:قيل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

6.صللبخاريالعبادأفعالخلق

.(421)4/والذخائرالبصائر

45(.)3/عياضللقاضيالمداركترتيب

045(.)32/دمشقتاريخ

ترجمة.علىلهأقفلم
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يعزوناللناسإئذنفضليا،راجعونإليهد!اناالثهإنا:قالبهئت")1(،9

.المباركابنفي

القائل:هوأليس

ورضوانامنهوحمةدبننامحنفعضلةبالسلطانبدفعالله

لأقوانانهبأأضعفناوكانسبللناتامنلمالأئمةلولا

حقنا؟")2(.يذكرولمالمباركابنمنهذاسمعالذيقن

الأبياتبنفسالنبلاء")3(أعلامأسيرفيأيضآالذهبيوذكرها

والقصة.

"وأظن:بقولهوزاد،والقصةالأبياتبنفسذكرهاالسبكيوكذا

)4(الخارجىجطانبنعمرانمعارضةالقصيدةبهذهقصدالمباركابنأن

فلجمدا)5(.ابنفيقالهاالتيابياتهفي

الأولياء")6(،"حليةفيالمباركلابنمنسوبانبيتانمنهاوردكما

إ)7(.حنيفةأبي"مناقبفيوكذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.المباركابنقبربها،العراقأعمالمنالأنبارفوقالفراتعلىمدينة:هيت

331(.4/البلدانمعجم)انظر:

386(.)3/الاسلامتارلخ

)8/413(.النبلاءأعلامسير

يعد،الصفريةالخوارجمن،سماكأبو،الث!يبانيضبيانبنحطانبنعمران:هو

أدرك،الشعرفيوالفرزدقجريرنضراءمنبعضهموعده،وشاعرهمخطيبهم

235(.3/)الميزان.عنهموروى!الصحابةمنجماعة

)1/287(.الكبرىالافعيةطبقات

164(.)8/نعيملأبيالأولياءحل!ية

442(.)صللكردريحنيفةأبيمناقب
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!)1(المباركابنديوان9فيوهى

271

وهوضوعها8بالمنظوهةهوجزتعريف4ثالنأ

تحصلوالذي،فقطأبياتهابعضيذكرالمنظومةهذهإلىأشارمن

أبياتها؟كلهذهفهل،بيتآ(وعشرونربعة)1الأبياتهذهجمعمنلدي

أنهاوغيرهالذهبيذكروقدلاسيما،هذاخلافلييظهرالذي

ابنبهعارضماعلىاقتصرالمترجمينمنذكرهامنفلعل)2(،طويلة

.حطانبنعمرانالمبارك

:وقال،منهاواحدآبيتأذكرإذعياضالقاضيقالهماذلكويؤيد

!)3(.والتابعينالصحابةفيأرجوزةولهكثيرالمباركابنأوشعر

عدموأما،الصحابةفيسواهالهيذكروالملأنهم،يعنيهاوأظنه

الصحابةذكرفيهماعلىاقتصروا-أعلموالله-فكأنهمالتابعينذكر

باقيها.وتركوا،إليهالحاجةلمسيس

طويلة.إنها:والسبكيالذهبيقوليرجحهوهذا

)البسيط(.بحرمنوهي

66(.-64)صالمباركابنديوان)1(

بطونمنلشعرهجمعهوالمباركابنبديوانيسمىماأن:هناعليهينبهومما

ابنديوانباسمكتبعدتطبعتوقدلقهء،هويجمعهأويصنفهولم،الكتب

مجاهدالدكتوروتحقيقهبجمعهقامماالعلميللتحقيقوأقربهااجودها،المبارك

هنا.لهأشرتالذكطوهو،بهجتمصطفى

)1/الكبرىالشافعيةطبقاتفيوالسبكي)3/386(،الاسلامتاريخفيالذهبي)2(

.)287

)3(.)3/48(
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حطانبنعمرانعلىوالرده!الصحابةعنالذب:وموضوعها

الأمة.سلففيطعنمنعلىوالرد،الخارجى

المنظوهة)؟(4هسائلىبعض4رابعأ

والسلفالصحبحبفيعقيدتهمبينآبقولهابتدأها-ا

:فقال،!السابقين

طعاناالأسلافعلىولستلبنلفامزهدبنيفيليس!امررإني

كفرإناالقلمانمعاديوفيمشتفلفكرتإذاذنوبيوفي

أعواناالاسلامعلىوللنبيسلفألناكانوامضواقومبمرعن

أمركماعليهموالترضي،لهمالاستغفارعقيدتهمنأنذكرثم-2

:فقال،بينهموقعفيماالدخولوترك،الله

وإعلاناسرأبه)2(أمرتكماابدأمسنففرألهمأزالولا

عصيانافرطتوفدمنيبالطعنعملواالذيفيعليهمالدخولفما

:فقالر!،الصحابةفيعقيدتهذكرثم3-

عثمانا-اللهمعاذ-أسبولاعمراولابكرأبااسبفلا

كفاناالنربنحتالبسحنىأشنمهاللهرسولاعئمابنولا

هانا)3(أوعزشنمألطلحةأهديول!الرسولحواريالزبيرولا

ص)المباركابنديوانومن142(،)4/والذخائرالبصائرمنهناالواردةالأبيات)1(

64-.)66

ؤلإصتاقاأغنزتهـتآتقولوتبقديتمينتجآ"وأؤالدب!:قولهإدىيشمير)2(

زجبم!زوئإتذت!تأةاتنؤأيفدينيخلأفلؤشافيتخقلؤلايا3يضقمتتفوتاآلذييئ

01(.الحشر:1

قل.أوالشتمكثرأي:الشتمعلىيعودهانا(:أو)عز)3(
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،الغواةعلىورد!نها،عائشةالمؤمنينأمفيعقيدتهذكركما-4

:فقال،بالشنائعإياهاالمتهمين

وبهتانازورألهاالفواةقالكماالمرمنينلأمأفولىولا

فيوأنهببقائهالقائلين!حبهعليفيالغلاةعلىردكما-5

:فقال)1(السحاب

وعدواناجورأاذأفلتوالئهلقدالسحابفيعلياقولولا

انساناالاحباءمنالسحابمزنحملتوماألقتهالمزنفيكانلو

عثماناالفضلفيدونهأرىولامفنصدحبعليأأحبائي

يبغضهموأنهه!وعليعثمالنيبغضونالذينمنتبرأكما-6

:فقالفيهمداراةولامداهنةلابغضا

عفاناوابنعليأللمبفضينمشايعةقلبيمناللهبعلمما

كتماناالصدرفيكنمهمولستعلانيةبفضيلأمنحهمإثي

وإهانته،زجرهووجوب،المبتدعحرمةسقوطذكرهومما-7

:فقال

وأوهانامنيلهيكونوهنألمبتاعيومأحرمةأرىولا

فيذلكمثلسبأابناصحابالسشية"وقالت112(:)3/حزملابنالفصلفي)1(

هوسحابةأيفيشعريفليت،السحابفيأنهوزادوا!نهطالبأبيبنعلي

كثير!.والسحاب،السحابمن

نأوذكر،السحابفيعليآأنالسبئيةبعضوزعم)ص/213(:الفرقوفي

:فقالبشعر،عليهمردالعدويسعدبناسحاق

بابوابنمنهمالغزالمنمنهملستالخوارجمنبرئت

السحابعلىالسلاميردونعلياذكرواإذاقومومن
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صفوانبنالجهمأقوالمنالتبرئمنظومتهفيعليهنصومما-8

:فقال،البدعية

أحيانأالشركأهلبضارعفولألهإنالجهمبفولأقولىولا

شيطاناالأمروولىالعبادربئخليقنهعننخلىأقولول!

طفياناهامانولاموسىفرعوننجبرهفيهذافرعونقالما

بقوله:المنظومةختمثم-9

ووضوانامنهرحمةدينناعنئعضلةبالسلطانيدفعالله

لأقوانا)1(نهبأأضعفناوكانسبللناتأمنلمالأئمةلولا

عامآأربعون،يقولونالسلفوكان،فاجرآأوكانبرآبسلطانإلاأمنلاف!نهنعم)1(

يك!النبيعنالأحاديثتواترتولذلك،سلطانبلاليلةمنخيرآظالمبسلطان

وعدم،والجورالظلمعلىالصبرووجوب،بالمعروفالسلطانطاعةبوجوب

.الولاةعلىالخروججواز

.اليومإلىالصالحالسلفمنهجوهو،السنةهوهناالمباركابنالإمامقالهوما

ابنفتنهثم،الحرةفضةثم!نهعثمانعلىالخروجمنذبذلكشاهدوالتاريخ

خروجضرروكان،يفلحواولمخرجواالبيتآلمنأربعينعنيزيدوما،الأشعث

مدكر؟!منفهل،نفعهمنأكثر-وامنهاودنياهاالأمةدينعلى-هؤلاء

منالغلوأهلحوادثثم،الحرمفيجهيمانفتنةحصلتهذاعصرناوفي

الدينعلىضررهاكانبل،الدنياتصلحولمالدينتنصرفلم:ونحوهاالتفجيرات

ناصر)د..قطمنفعةفيهائرىلمبلنفعها،منأكثروالصلاحالخيروأهل

(.العقل
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:)!(ظملفاا:أولأ

الأحجمعبيدبنأحمدبنمعبدبنالحكم،الثهعبدأبوهو

عي.لخزاا

روي،وثقاتهمالحنفيةعلماءكبارمن،أديبوفقيه،ثقةمحدث

وطبقتهما.)3(المثنيبنوهحمد)2(الرازيحميدبنمحمدعن

بأصبهانإ."السنةكتابصنف

صاحبوكان،الكوفيينمذهبعلى"تفقه:نعيمأبوالحافظقال

.()4دالحديثاكثير،ثقة،وغريب،دبأ

هـ(.)592سنةتوفي

-51)4/بأصبهانالمحدثينوطبقات351(،)1/أصبهانتاريخ:فيترجمتهانظر)1(

)3/العمادلابنوالثعذرات)1/428(،والعبر868(،لم)6الإسلاموتاريخ53(،

السنيةوالطبقات)2/143(،للقرشيالحنفيةطبقاتفيالمضيةوالجواهر04(،1

018(.)3/الحنفيةتراجمفي

الرأيحسنمعينابنوكان،بعضهموثقه،الرازيحيانبنحميدبنمحمد:هو)2(

983(.ص)التقريبص.258سنةتوفي،فيه

كان،ثبتثقة،بالزمنالمعروف،البصريالعنزيعبيدبنالمثنىبنمحمد:هو)3(

298(.صهـ)التقريب251سنةتوفي،رهانفرسيوب!ندارهو

)1/263(.الغزيللتقيالحنفيةتراجمفيالس!نيةالطبقات)4(
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المنظوهة:ذحرتالتيالمصادرثانيأ:

الشيخلأبيبأصبهان"،المحدثين"طبقات:كتابفيذكرهاورد

ثم")1(لنفسهالحكمأنشدناشاعراأديبا-الحكميعني-"وكان:فقال

المنظومة.ذكر

وهوضوعها:بالمنظوهةهوجزتعريفثالثأ:

بيتآ.عشر()ستةأبياتهاعددالمنظومةهذه

)الطويل(.بحرمنوهي

يلحظلناظمها،رائقنظمعنتنبىء،المبنىقويةمنظومةوهي

عليها.اطلعمنمبناهاوقوةجزالتها،

فيهاالناظمبينكما!،الصحابةفيالطاعنينعلىالردفيوهي

وكذلك،القيامةيومتعالىاللهرؤيةفيوالجماعةالسنةأهليعتقدهما

!ت.كلامه

المنظوهة)3(:هسائلبعضوابعأ:

وهذا،وإظهارها،للسنةبالانتساببفخرهدكةلنةالناظمابتدأها-ا

:فقال،رنجتالةالناظمعنالمعروفهو

لمشتهرالعالمبنفيبهاوانينصيحتيودياهلبامنحتكم

الخبربهاعنديصحقدالمصطفىعنالتيوالشنةالحققولواظهرلث

)4/53(.الشيخلأبيباصبهانالمحدثينطبقات)1(

)4/53(.الشيخلأبيباصبهانالمحدثينطبقاتمنهناالواردةالأبيات)2(
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الخلافة،فيترتبهمحسبر!الأربعةالخلفاءفضلبين-كما2

:فقال،مسلمكلعلىفرضوالأنصارالمهاجرينوحبحبهموأن

وبالبكربالعشيالسلامعليهمحمد)1(بعدالناسخيرإنالا

عمربعدهومنعادىمنوكمعلىذزهدئهالصديقبكرأبو

البشرأفضلمنالمرضئيأبوالحسنبعدهثفتعثمانوبعدهما

العفر)2(علىبمشيالأرضفيمنوأفضلوروسهالهدىأعلامأولئك

افتخراذاالقخرفخروحبهممسلمكلعلىفرضوخبهم

نصرومنالنبيآوىومنففرضقجاهدوائمهاجرواقداياوتىوح!ث

فأثبتهاالقيامةيوم!الثهرؤيةنفيمنعلىالناظمورذ-3

ذلك:فمنالقصائد،بعضفيبنصهتكررالثمطرهذا)1(

:!عباسبنللفضلونسب)3/944(الطبريتاريخفيوردما

ب!حسانوالتابعينوأصحابهمحمدبعدالناسخيرإنألا

الثافيالأولعنيرويالذيبحفظدينهإحياءالثهأرادأناس

مخالفآ،لنفسههـ(.)478الأرمنازيالسلامعبدبنعليالحسنأبيقولوكذا

الإملاءدب)1:فقال!،الثلاثةالخلفاءعلى!بهلعليتقديمهفيالصواب

96(.43/دمشقوتاريخ،للسمعانيوالاشملاء

الذكرذيعندالمصطفىالنبيوصىمحمدبعدالناسخيرإنالا

بدرلدىالغواةأردىمنوأولنبيهوصنوصلىمنوأول

يعنيلجامعهوفيهقال425()1/للرافعيقزويناخبارفيالتدوين:كتابوفي

الرافعي:

أمرماكلفيالمتبوعالهدىنبيمحمدبعدالناسخيرإنألا

عمربعدهمنالصديقبكرأبومسلمكلمنالأرضأهلب!جماع

485(.1/)الصحاح.التراب:بالتحريك:العفر)2(
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بذلك،قالمنوكفرأا(،مخلوقالقرآنأنزعمهمورد،لهممخالفآ

فقال:

القمرنبصركماجهرأفنبصرهبارزأالقبامةيوملناس!ببدو

كفرفدفبالنهمخلوقفالومنئمحدث)2(ليساللهكلاموان

:فقال،والضلالالبدعأهلأقوالمنتبرأكما-4

الفدرولا،ثتالجفمبمفالومامحمدالهاشميبقولئنأ

الأثرعلىثمالتنزيلعلىلبانواثنيدينيوالارجاءالرفضولا

والسنة،الكتابعليمبنيدينهأساسأنبذكرمنظومتهوختم-5

:فقال

سنرئنهملحدانبهأبوحعرفنهقدئيمئقفديني

سقرمنباربالفوزبهذاوأرجوعفوهالهيمنأرجوبهذا

الجيراعظموفيأمنفيوجازكسيديانكرحمنياأجرني

ذلككبرتولىوقد!،الصحابةفيطعنمنعلىالردفيالمنظومةأنبما)1(

لا،أيضآالمسألةهذهفيعليهمالردأرادالناظمأنظنيعلىفيغلب،الرافضة

هنهفيالمعتزلةمتابعينالقرآنبخلقالقولالىالرافضةمعظمذهبوقدسيما

،.وخلقهالثهأنشأهع!نبيهعلىئنزلالقرآن)وان:الهاديإمامهميقول،البدعة

فيالمعتزلةتأثيرعن7،صه،الهاديحسينبنليحيالدينأصول:)انظر

(.الحفظياللطيفلعبدوالشيعةالخوارج

متىئتكلماللهأنلا،اللهكلامعنالمنفيهووهذا،مخلوقأيبمحدثأ1مراده)2(

تفصيل.إلىيحتاجاجمالائحدث!بأنهالقرآنووصف،سبحانهشاء
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8()1ظملفاا8اولأ

الفضلابنسعيدبنيحيىبنالحسينبنأحمدالزمانبديعهو

الهمذاني.

هـ.358سنةبهمذانولد

.الشهيرةوالمقامات،الرائقةالرسائلصاحب

ماعنبعيدأ،والسنةالحديثلأهلمحبأوكان،جماعةمنسمع

أخرجتوما،للستةمتبعأكانبل،والاعتزالالتشيعمنعصرهفيانتشر

مثله.بعدههمذان

الأدباءومعجم065(،)5/والأنساب)4/392(،الدهريتيمة:فيترجمتهانظر)1(

)4/الزاهروالنجم414(،)11/والنهايةوالبداية)17/67(،والسير234(،)1/

944(.)صالجنانومرآة921(،

وهذاالوافيفيالصفديمنهمالأشعريةإلىالزمانبديعبعضهمنسب:ملاحظة

الأدباءمعجمفيكماالحسينمحمدأخوهالأشعريةإلىفالمنسوب،منهوهم

1.234/لياقوت

438(.-436صالعقيدةتقريرفياللغوينمناهج)انظر
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مفاخرمنكان:يقال،المشهورينالعربفصحاءأحدوهو

أكثرالقصيدةئنشذكانأنهفمنها،وبدائععجائبصاحبوكان

حرفأ.منهايخرملاويؤديهاكلها،فيحفظها،بيتآخمسينمن

هـ.893سنةالآخرةجمادهمنعشرالحاديفيتوفي

المنظوهة:ذحرتالتيالمصادر4ثانيأ

يمدحالبديع"قال:فقالالأدباء"،"معجمفيكاملةذكرهاورد

الطعنفيرويتقصيدةعنويجيبه)1(،الخوارزميويهجور!الصحابة

")3(،بالوفيات"الوافيفيمطلعهاوردكما،كاملةذكرهاثم")2(عليهم

")4(.الزمانبديع"ديوانفيوهي

وهوضوعها:بالمنظوهةموجزتعريفثالنأ:

بيتآ.!وأربعون)أربعةالمنظومةهذهأبياتعدد

)الرجز(.بحرمنوهي

فيمثبحرآكانص،323شةبحلبولد،الخوارزمىعباسبنمحمدبكرأبوهو)1(

:ياقوتقال،رافضيبكونهيفتخر،اللسانقبيحشيعيآكانأنهإلا،والأدباللغة

قوله:ديوانهآخرفي)قرأت

كلالةعنرافضيوغيريتراثعنرافضيأنافها

ووفيات،444/والأنساب6/2543،الأدباءمعجمانظر:1هـ.383سنةتوفي

1/523(.الأعيان

)2(.)1/924(

)3(.)6/358(

142.ص)4(
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فضلهموبيانر!،الصحابةفييطعنمنعلىردوالمنظومة

بديعأسماعإلىوصلإذ،الخوارزمىأصلآبهاوالمقصود،وسابقتهم

بهذهعليهفرد،عليهمويطعنه!الصحابةيهجوالخوارزميأنالزمان

طريقةوهذه،الخوارزميمنظاهرةسخريةفيهاوالمنظومة،المنظومة

مناظراتهما)1(.أكثرفيوالخوارزميالبديعبين

المنظوهة)3(:هسائلبعضرابعأ:

رف!الصحابةعلىطعنهفيالخوارزميمنساخراابتدأها-ا

:فقال

سئابةلفانةطفانهوالكآبةبالهموكلني

فاساءجابهأساءسمعأوالصحابةالصالحللسلف

عظيمفبينزحبهبكرأبيفيطعنهفيالخوارزميعلىورد-2

:فقال،مكانتهورفيعمنزلته

والشربعةالاسلاملعشرةالشيعةكبراءياتأملوا

البيعةوأهلالكفربتعفيالوقبعةهذهأتسنحل

ألةبكلللدينوفامبالرسالةصدقمنفكيف

محالةلاالصدبقذلكملهالعقبىيداللهوأحرز

الخلبفةأنهعليهفطعأالسقبفةفيأجمعمنامام

حنيفةبنيكبدردهفيالشريفةآئارهمنناهيك

)1/الأدباءمعجمفيبينهماوالاستخفافالسخريةعلىمبناهامناظراتعدةانظر)1(

024-.)025

)1/924(.لياقوتالأدباءمعجممنهناالواردةالأبيات)2(
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فضائله،ببيانوأجابه!بهالفاروقفيطعنهفيعليهردكما-3

:فقال

عمرتفتابمأبونبامالكالفمركلبياتنبحلماوللك

الخقر)1(تمشلاب!لحادكصرحواعتمروحجصاممنسيد

سوقاقومعنديفبمكيماوالفاروقاالصدبقهجامنيا

موهوقاكذاالبومفمالكبوقاعليناطبليانفخت

بعضذاكرأوأجابه،ء!نهالنورينذيعثمانفيطعنهذكرثم-4

:فقال،فضائله

مبشومةتحملهاوهامنهالمفلومةباستكشفلتهلا

)2(رومةبئرالخلدمشترىمنالموشومةالوجنةنهنكهلا

الأئمةفيالقدحاستجازمنشمةأدنىالفيبةمنكفى

أمهولوموانلوموهفلالأمةاأمناءئعظمولم

الزكيةفيالخوارزميطعنعلىالردالمثظومةفيذكرهومما-4

:فقال!نها،عائشةالطاهرة

المرضيةالراضيةعائشةوللزكبةنذلىيامالك

حضيةللمصطفىتكنألموالحميةالفيرةسافطيا

وغيرها،الأشجارمنالإنسانسترماوالختر:،صاحبهختلإذاللرجليقالمثل)1(

)1/23(.الأمثالمعجم

المسلمينكدلاءفبهادلوهفبكونرومةبئربشتري)من!:قولهالىإشارة)2(

باب:المساقاةكتاب:البخاريأخرجه"الجنة"فلهروايةوفي!ه،عثمانفاثشراها

الثمرب.في
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الخوارزمي:منساخرآبقولهختمهاثم-5

الجملاتفودالجريفيمالكالملاخنزيرالخلوةاسديا

الخلافيماأطعمهالخلاوفيخلاإذايثلبنيالذيذايا

والأبصارالأسماعواحتفتالمضماراحنفللماوقلت

حمارأمنحنكأفرسالفبارانجلىإذانرىسوف
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ظم:لفاا:أولأ

الفضلابنسعيدبنيحيىبنالحسينبنأحمدالزمانبديعهو

الهمذاني.

به.التعريفوسبق

المنظوهة:ذحرتالتيالمصادرثانيأ:

")1(.دمشقمدينة"تاريخفيالمنظومةهذهإلىالإشارةوردت

")2(.دمشقتاريخ"مختصروفي

"وكان:فقالوالنوادر"الملحفيالجواهر"جمعكتابفيوذكرت

أي-بريقهأشرقهقدالحسينبنأحمدالفضلأبووهو،ل!نحضلنةالبديع

الخوارزميوكان،طريقهمنسهلماعليهووعر-الخوارزميأشرق

ذكرثم")3(،الطالبينبهويغريبذلكعليهويشنع،!حنهعليببغضيرميه

بيتآ.عشرثلاثةفيالمنظومة

531(.421/عساكرلابندمشقمدينةتاهـلخ)1(

82(.)18/منظورلابندمشقتاريخمختصر)2(

.602صص(،453)تللحصريوالنوادرالملحفيالجواهرجمع)3(
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الأندلسغصنمنالطيب"نفحفيالمنظومةوردتكما

.الرطيب")1(

)2(.الزمانبديعديوانفيوذكرت

نسبة،دونمنهابيتين")3(التعارض"درءفيدئخئةتيميةابنوذكر

أيضآ:القائل"وقول:فقال

نا!بيزعمواكماف!نيالصحابولاءنصبأكانان

جانبيمنالرفضربرحفلا)4(الجميعولاءرفضأكانوان

البيتين،هذينذكر!المرسلة"الصواعقفيدكتانةالقيمابنولكن

ذكرثم")5(يقولإذشيخناعنالله"ورضي:فقالالإسلاملشيخونسبهما

"وقول:قالبل،لنفسهينسبهالمرنخلةالإسلامشيخأنمع،البيتين

رنحةلمحة.الإسلامشيخقبلعدةمصادرفيمذكورةوهي")6(،القائل

وهوضعها:بالمنظوهةهوجزتعريف8ثالنأ

بتتبعولكن،فقطأبياتسبعةالمنظومةلهذهالديوانفيوردالذي

بيتا".عشر()أربعةلديتحصلمصادرها

)5/اص(،40ا)تالتلمسانيالمقريلابنالرطيبالأندلسغصنمنالطيبنفح)1(

.)358

ديوانه.من93-38ص)2(

)3(/1(0.)24

الجميع.منبدلآالوصيالمصادرباقيفي)4(

اللهالدخيلعليد.المرسلةالصواعقكتابمحققهذاعلىالفيمابنتابعوقد)5(

".القيمابنقالكماتيميةابنالإسلاملشيخالبيتان"هذان:فقال،الثهحفظه

.بقرونالإسلامشيخقبلمصادرعدةفيمذكورةوهيلهتكونفاين

2(.1/04)التعارضدرء)6(
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)المتقارب(.بحرمنوالمنظومة

العداءينصبناصبيبأنهالناظماتهممنعلىرد:وموضوعها

وأن،التهمةهذهمنبراءتهمبينآعليهالناظمفرد،البيتوآل!بهلعلي

لمابهذاالناظمأئهمصمانما،البيتلآلبغضهيعنيلا!للصحابةحبه

النشيع.مظاهرمنعصرهفيظاهرأكانمايوافقلم

المنظوهة)1(4هسائلبعضرابعأ:

:فقالرعل!،والقرابةالصحابةلجمعولاءهمؤكدآبقولهابتدأها-ا

الكاذببفمالثرىفقلت)2(الوصيتحبلالييقولون

طالبأبيآلواخنصالنبيوأهلالنبياحب

الواجبالسننعلىوأجريالولاءحقالصحابةوأعطي

يوايىمنبأن،الرافضةيلوكهاقديمةفريةالناظمبينكما-2

يواليمنبانالغلومنقابلهماوكذا،ناصبيفهو!الصحابةجميع

:فقال،رافضيفإنهءحنهعلي

ناصبيزعمواكماف!نيالجميعولاءنصبأكانفان

جانبيمنالرفضببرحنلاالوصيولاءرفضأكانوان

)3(:بينهبلابالنصباتهموهمنعلىمشنعأوقال3-

)5/803(.الطيبنفحمنهناالواردةالأبيات)1(

ولكن،السنةأهلاطلاقاتمنهذاوليس!ثهطالبأبيبنعليبالوصييريد)2(

البويهية،الدولةظلفيالتشيعمنعصرهفيمنتشرآكانلمامجارةاليهلجاءالناظم

مجاراتهمارادفكأنه،البيتأهلمعاداةتهمةنفسهعنيدفعأنأرادالناظمولأن

عنه.عدلوليته،اللفظهذااستعمالفي

1/79.الجواهرجمعفيالحصريبهاتفردالأبياتهذه)3(
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عاجبعجبمنوللهوبهنانكمأنتمفلله

الفاربعلىكنتالعجبعلىالوصيولاءمنكننموان

النائبعلىنحكمونفلمتروهلماذاسرياللهيرى

قدحأوأنرص!،الصحابةسابعلىمشنعآبقولهختمهاثم-4

ي!:النبيفيقدخفيهم

للضاربال!سوءالمثلبلسبهممنالشفاعةأيرجو

الصاحبمعالاالمرءوماوأصحابهالنبيأعز
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:11(الناظم

)2(،ال!كونيخليلبنأحمدبنيحيىبكرأبوالقاضي:هو

أشبيلية.نزيل،الفئلبيئ

هـ(.)557سنةحدودفيولد

النظمله،فيهامتقدمآ،الكلاموصناعة،الفقهبأصولعالمآكان

التدريس،علىوأقبل،الخضراءالجزيرةقضاءوئيئ،والبلاغةوالنثر

قاضيةومنظومته،السنةيخالفماعنهينقلولم،جماعةعنوأخذ

.معتقدهبسلامة

")3(.وسيئاتهالزمخشري"حسناتكتابله

هـ(.)627سنةالأولربيعفيتوفي

)45/992(.الاسلامتاريخ:فيترجمتهانظر)1(

027(،)3/الأنساب،كندةمنبطنالسكونإلىنسبةالسينبفتح:السكوفي)2(

.(1/055)للبابوا

البحرعلىاللقيطالدركتابهفيالقيسيالدينتاجذكرهولكن،عليهأقفلم)3(

أ.مثلهبابهفيئعملالم:وقال385(،)4/المحيط
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ذحرتها8التيالمصادرثانيأ:

في"،المحيط"البحربالمسمىتفسيرهفي)1(حيانأبوذكرها

:حيانأبوفقال،كشافهفيللرؤيةنفيهفيالزمخشريعلىردهمعرض

بأهلالمتسمين،بالإسلامالمتسمينمنتعجبثم...:الزمخشري"قال

تسترهميغرنكولامذهبآ؟العظيمةهذهاتخذواكيف،والجماعةالسنة

العدليةبعضقالهماوالقول،أشياخهممنصوباتمنفإنهبالبلكفة)2(

فيهم:

ئوكفهلعمريخئزوجماعةسنةهواهمسموالجماعة

بالبلكفهفتسنرواالورىشنعونخؤفوابخلقهشبهوهفد

عادته،علىالسنةلأهلوسب،المعتزلةطريقةعلىتفسيروهو

وبحرهما.البيتينهذينوزنعلىالسنةعلماءبعضنظموقد

الزبيربنإبراهيمبنأحمدجعفرأبوالعلامةالأستاذأنشدنا

القاضيأنشدنا:قال،خطهمنونقلته،سماعآيكنلمإنإجازة،بغرناطة

بقراءتيالسكونيخليلبنأحمدبنمحمدالخطابأبوالعالمالأديب

منها.أبياتتسعةذكرثم")3(.نظمهمنبكرأبيالقاضيأخيهعنعليه

بأبيالص!هيرالأندلسيحيانبنيوسفبنعليبنيوسفبنمحمدالمفسرهو)1(

فيمتفننآ،والعربيةوالحديثبالتفسيرعالمآكانص،654سنةبغرناطةولد،حيان

الوعاةوبغية4،203/الكامنة)الدررهـ.754سنةبالقاهرةتوفي،كثيرةعلوم

/1.)028

كيف()بلاقولهممنمنحوتمصدو:كفلسفة،فعللهفيعلتوزنعلى:البلكفة)2(

1/304(.لسيبويهالكناب)انظروحيعلة.،حوقلة:كقولك

384(.)4/المحيطالبحر)3(
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الدر1كتابهفي)1(القيسيالدينتاجحيانأبيتلميذذكرهاكما

علىهذهأبياتهقرأت"وقد:وقال،بيتأعشرإحدمنهاوذكر"،اللقيط

الزبيربنجعفرأبيالعلامةأستاذهعنالأندلسيحيانأبيالإمامشيخنا

عنهإ)2(.الخطابأبيعقأخيهعن

أهلعاب"وقد:فقال،الكبرى.الشافعية)طبقاتفيالسبكيوكذا

ماأحسنومن،معارضتهمافيالقولوأكثروا،الزمخشريبيتيئالسنة

كتابه،فيالنحويحيانأبوشيخناأنشدناهمامعارضتهما،فيسمعته

أنشدنا،سماعايكنلمإنإجازةبغرناطةالزبيربنجعفرأبيالعلامةعن

بقراءتيالسكونيخليلبنأحمدبنمحمدالخطابأبوالأديبالقاضي

نظمه.منبكرأبيأخيهعنعليه

المسمىخليلبنمحمدبنعمرعليأبيكتابفيرايتهاثم

الكتابفيالاعتزالمنكتابهفيالزمخشريأودعهلما)التمييزب

بهذهبخليلالملقبأحمدبنيحم!وهووالديعمأجابهوقالالعزيز"،

311(.وتذييلتتميمفيهاولي،تكميلفيهاولوالدي،القصيلإة

التلمسانيالمقريمحمدبنأحمدالدينشهابأيضآذكرهاوقد

هذهنسبةفيوهمأنهإلاأ،عياضأخبارفيالرياضأزهار9كتابفي

خليلبنمحمدبنعمرعليأبيالإمامالشيخوكقول9:فقالالمنظومة

)1(

)2(

)3(

الحنفيالقيسيمكتومبنأحمدبنالقادرعبدبنأحمدمحمدابيالدينتاجهو

الحديث،سماععلىوأقبلطويلآ،دهرآحيانأبالزمص،682سنةولد،النحوي

الكامنة)الل!ررص.974سنةتوفي،النحاةأخبارفيكتابآوصنفأجزاء،منهونسخ

893(.2/بالوفياتوالوافي،157/

385(.)4/التراثاحياءدارطبعةمنالمحبطالبحربهامش

/9(01-.)11
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.أبياتستةمنهاذكرثمالأصولى"السكوني

نأالصحيحبلصحيحأالتلمشانيالمقريلهذهبماليسولكن

أحمد،بنيحيوالدهعمعنرواهاالسكونيمحمدبنعمرعليابا

السبكي.كلامفيمفصلأبيانهتقدمكما

الأحمدين")1(محاكمةفيالعينين"جلاءفيالألوسيذكرهاكما

بيتآ.عشرخمسةمنهاوذكر

أبياتها4وعددبالمنظوهةهوجزتعريف4ثالنأ

كانصمانبيتأ(،وعشرون)اثنانابياتهاعددمنلديتحصلماغاية

درانما،نفسهالناظمنظممنليستبأنهاأبياتهابعضتعقبقدالسبكي

شاءإنالمنظومةأبياتعرضعندأبينهسوفماعلى،حفيدهتتمةمن

تعالى.الله

)البسيط(.:بحرمنفهيبحرهاوأما

رؤيةإنكارهفي)2(الزمخشريعلىردفهيظاهز:وموضوعها

ضغ.الناظمعليهفرد،السنةأهلعلىوحط!!الثه

المنظوهة)3(8هسائلىبعض8رابعأ

ماأثبتواإذالسنةأهلعلىحطهالزمخشريعلىعائبآابتدأها-ا

عليه:رادآفقال،تعالىرؤيتهمن!اللهأثبته

152.صالأحمدينمحاكمةفيالعنينجلاء)1(

سنةولدالزمخثمريالخوارزميمحمدبنعمربنمحمودالثهجارالقاسمأبوهو)2(

له،المعتزلةرؤوسمنوهووالنحو،الأدببهلمفيالمثلبهيضربهـكان467

الأدباءهـ)معجم538سنةتوفي،وغيرها،والفائقالتفسير،فيالكشافكتاب

/5(.)948

384(.)4/المحيطالبحرمنهناالواردةالأبيات)3(
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الموكفهبالحمبرالبصائروذويأحمدأمهصدرجهلأشبه!)1(

بالبلكفةفتسترواوتخوفوامعبودهمشبهواقدأنوزمحمت

)2(مصحفهبمزقفداالولبدومىسوبنهانبعةعنورمبنهم

فرد،الرؤيةئفاةعلىالردوجوهتقليبفيالناظمأبدعثم-2

الحججبينثم،الرؤيةإثباتفيالنصوصمنجاءبماأولآعليهم

نفيفيالمتوهمةشبههمعلىردثم،الرؤيةإثباتفيالظاهرةالعقلية

الرفدة.

،الآخرةفيئرىالثهأنالمبينةالواضحةالشرعيةالآياتبذكرفبدأ

فقالى:

السفههذافقلنمواالكتابجاءبذا)3(ناظرةالبهالوجوهان

المنلفهالمهاويفيبكالهوىفهوىبالهوىننطقوانتالكنابنطق

المنصفهفهى)4(الأعرافآد5فيمنصفأفانظرعلبكالخساروجب

شبهت.منبدلآسميت)3/992(:الرياضأزهارفي)1(

بنيزيدبنالوليدأناخكي04(:0)1/والدينالدنياأدابفيالماووديقال)2(

كلوخابواستفتحوا:!تتولهلهفخرجالمصحففييوماتفاءلالملكعبد

:يقولوانشأالمصحففمزقعنيدجبار

عنيدجبارذاكأنافهاعنيدجباركلأتوعد

الوليدمزقنيربيافقلحشريومربكجئتمااذا

،بلدهسورعلىثم،قصرهعلىرأسهوصلب،قتلةشرقتلحتىاياماإلايلبثفلم

توكلنا(.وعليهحس!ب!ناوهو،ومكائدهوالشيطان،ومصارعهالبغيمنبالئهفنعوذ

التاريخفيالكاملفيالأثيروابن)9/792(،تفسيرهفيالقرطبيذكرهاوالقصة

وكيرهما.،(2644/)

23،.-22:القيامة1،بميخررممماالم!تايخز؟يؤتهاصإؤص:تعالىقولهالىاشارة)3(

إللث=أنفز(!فآزفيقالىزثبريرخمغهيييقختاموشئجأأؤ"لما!:قولهإلىيشير)4(
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لفةالمزالمراقيدونفوقعنمخذلتهمولك)9(الأنعاموبآية

؟فقال،ئرىتعالىالثهبكون،الظاهرةالحججبعضبينثم-3

معرفةعنأتواماشيوخكوأنىأتىمابجهلأتىالكلبمأترى

شرفهاذكلامهالكلبمسمعحجابهوراءفمنالحجابخلق

المتكلفةأشباخكئهى)2(نهنهخلفهبحجبكبفقلئرىلامن

السفسفههزاءفيالتمدحذهبيرىلاعندككالمعدومكانلو

تذرصاألأ!:قولهصرففيشبهتهمعنوأجاب-4

حيث301،،:الأنعام1أتخبإ"ألتطيتؤممؤآلأتصزيذرئرؤتموآلأبقمر

:فقال،مطلقآالرؤيةبمنعقاضيةالآيةهذهأنزعموا

زعنفهأصببعباالنواظرحجببهمعنىإدراكهمنالمنع

نخلفهلنموعدأبالكلالكبعدهابدارمخنصوالمنع

بقوله:منظومتهوختم-4

الصفةنفيفيالمهجووبالملىهبنقللمعفدكالأسلامفيلوصح

الفلسفةأهلالالحادفيضاهبتإذعطلتأومفروريائ!بهت

،لقثتل!زهب!تخلققتارلقتشؤتقاتلأق!2.أشتقرآلختل!المأنكؤ"ليهنترتينلنقالى=

االئو!نبأأؤلؤأنمااثئثبلبتمئئختثقمالىأفا!هقئآ!عمأموصىؤخرذصاجثله

143(.:)الأعرافالآبة

أخمبين"أللايثؤئؤالآتصرئذربرؤئؤالأبضزئذرئحةة،!:قولهإلىيشبر)1(

لمعنىالخاطئبفهمهاتباعهخذلبانهمنهيتهكمطالاالناظموكان301،،:الأنعام1

الآية.هذه

صر،9176(.)القاموسأشياخك.عقولكفايأمر،فعل:نهنه21(
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منتتميمأنهاوقال،طبقاتهفيالسبكيبهاتفردالتيالأبياتوأما

فهي:")1(،خليلبنعمرعليأبي

مصرفهفاسمعو"النحربم!ع!"فيزلةالنبوةالىنسبتولما

مصرفهعنهوكفالمباحنركفقدألىمنبأنمحلمتماأو

بقيرقهأنأبتفيصمئهشرعأمحرماالحلالجعلأئهلا

نعزفهالطربقمنعلبكأعمتلطلمهوانصرفتهذافجهلت

تعرفهانندقيفهفيوحيدبالففكبفالجليالفقهنعرفلم

أهلمنكثيرعنهاغفل،السكونيالخليلبنبكرأبيمنظومةفهذه

النقليةللأدلةسياقهوجميل،ناظمهاحجةوظهور،جزالتهابرغمالسنة

)2(.والعقلية

11(.-01)9/للسبكيالشافعيةطبقات)1(

،البدعارباببعضعنهايغفللمولكن)2(

هذهيعارضاكل(338-)1237الغماني

تعرفهكىئرىانالهكتزه

حاولتةمادونمقامكواعرف

شاهداعتقادكفيالتناقضهذا

رفضتةالعقولبرهانانهب

فارتدعترانيلنربكأيقول

ظاهرعنادهذاليساو

نفيافيالأباضيةمذهبفيهايقرروهو

عنالأبصارطمس:واسماها،أبيات

فينث!رتوقد.عليهأقفأناستطعولم

البهلانيمسلمأبوالأباضيالمعاصرفهذا

بقوله:المنظومة

الصفهذيوئثبثتعرفهأئراك

منلفهلكحاولتهاالتيان

عجرفهدينكبانعليكيقضي

متكشفهشمسهتسترفالنص

البلكقهخلفاراكسوفوتقول

تخلفهلنموعدأمامكفاذهب

وثمانيةمائةفيطويلةهذهوقصيدته،لرؤية

ديوانه،فيوهي،الجبارذاترفلةادراك

الغماني.المجوة:موقع
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الفاظم44اولأ

الحنبلي.الصرصرييوسفبنيحىالدينجمالزكرياأبوهو

به.التعريفوسبق

المنظوهة8ذحرتالتيالمصالر8ثانيأ

أ)1(،الإسلاميةالجيوش"اجتماعفيالقيمابنذكرهاالمنظومةهذه

أولها:التيداليتهفيرئحق!"وقال:فقال

تتوقذالحشابينولواعجنبردلاحرارةلفرطوآهآ

بيتآ.(وثمانين)أربعةمنهاذكرثم

)2(.الصرصريديوانفيكاملةوالمنظومة

وهوضوعها4بالمنظوهةهوجزتعريف8ثالنأ

.أبيات)801(المنظومةهذهأبياتعدد

)الكامل(.بحرمنوهى

ابم.8)1(ص

113-117.ص)2(
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لاسيماالمبتدعةعلىوالرد،السنةأهلعنالدفاعوموضوعها

منعليههمماوبيان،عليهمالردفيالنفسالناظمأطالفقد،الروافض

أقوالمنالروافضبهقالماببيانالمنظومةهذهتميزتوكذلك،الباطل

والجهمية.،المعتزلةمنمأخوذةباطلة

)\(:المنظوهةهسائلبعضرابعأ:

فيها:يقولرائعةبمقدمةابتدأها-ا

تنرددالحشابينولواعجنبردلاحرارةلفرطوآهأ

زرودالأعاليمنلخريومأبذرود)2(ألملوخطبوثقبل

أعهدممنالداربرسمأحدأارىولابالفرارلفلبيأئى

علىكانمنإلاضالةكلهافرقإلىالأمةافتراقوذكر-2

)3(:فقالبتيئسنته

ننجددوبدعةالأنامبينمدروسةسنةيومكلفي

وبوعدالجمبلبعداذبالصدقبلامنسربزلىولمالنبيصدق

بسندقولأالسبعبنعلىقلدأثلاثةالضلالبفنرققالإذا

وتحفد)4(إليهبسننهتسعىلفرتةالنجاةبأسبابوفضى

ال!نةأتباعوحذرالخبيثومذهبهمالرافضةمنحذركما-3

قائلأ:،منهم

نفردواالنبيأصحابوبسبنجمعواالضلالفيأناسمنهم

.117-113صالصرصريديوانمنهناالواردةالأبيات)1(

28(.اص)القاموسجبل.اسموهو:كدرهم:ذوود)2(

هذا.إلىالإشارةسبق)3(

إليه.الإشارةوسبق،الافتراقحديثإلىيشير)4(
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وعددواالحنيفالدينعلىنوحوامحمدئنأنصاربابالثه

وتحشدوادحضهفيونألبواجهرةالروافضبدبنكملعبت

رادأ!،وعمربكرأبيفيالروافضيعتقدهماالناظموبئن-4

:فقالفضائلهما،بعضبذكرعليهم

وأفسدواوموهمنلاأهلههمالذيبالكذبالخلقخيارورموا

وأمجدالسماءافقمنالفخرفيمثصبأأشرفهنمراتبنقضوا

أبعدالنناولمنوهييبفونأببهم)1(وللالصديقالرنبة

مشبدالمكرماتنيفثناوهالعلاوببذكرهاشادولقد

-هـ.)2(
ملحدالاعلاهرفبعبوهيوهلبصحبنهشنيوبراءه

نجحدلافضيلةتلكللدبناظهارهفيالفاووقرتبةأم

احمدالمشفعنطقوبفضله)3(تنزلتالكتابأيبوفاقه

منوالمثبت(أبيهم)ويلمنبدلآ(لسانهم)جف318،صالجيوشاجتماعفي)1(

.الديوان

ألتزين(ضرتجاإدآلئهنصعزققذش!مروإالم:براءةسورةفيتعالىقولهإلىيشير)2(

تقناأدتةإثتخؤنلايصيهوءيهقولىإدالعا%رفيممماإدأثئتزبمفتحفروأ

آلدبتحدةؤتجملتزؤكالأببنؤ،ؤآئدلمطرجمبت!مآلتةتأنزلى

04(.:النوبة91مجيص!يزؤأدتةأيخ!بأقرؤتحيمةألشفلىتحنروأ

مناتخذنالو:الثهرسولياقلت:ثلاثفيربى)وافقت:!نهعمرقولالىيشير)3(

الثه:رسولياوقلت"ئصلىاتزيزتقايرينإؤأيخنماوافنزلت،مصلىإبراهيممقام

شعاممآلئئوئنأؤإدافنزل،يحتجبنأمرتهنفلووالفاجرالبرنسائكعلىيدخل

نإزئيما7إغعىفقلتالغيرةفييالنبينساءواجتمعجمال!"،ؤرآءينقضتلوممت

أبواب:البخاري:عليهمتفق(.كذلكفنزلتيبهق"خ!بمأزؤظئئدتةأنطققكق

باب:الصحابةفضائلكتاب:ومسلم)393(،برقم،القبلةنيجاءماباب:القبلة

)9635(.برقمعمر،فضائل
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!ئهطالبأبيبنعلىيحبودتبأنهممزاعمهمعلىرذكما-5

:فقال!،الصحابةحبفيمعتقدهيناقضونوهمويوالونه

يبعدعليهممطلبههيهاتالمرتضىالامامحبادعوائم

السيدالامامأبوالحسنأثنىبفضلهمالذينجحدواوقدأئى

ولكبدبفبظمثلألهمواضربببفضهمبسنقيملاوولاره

نفسددعوىونلكالكلبمحبوأدعىمربمابنجحدالذيمئل

:فقالالقدر،بابفيضلمنعلىرد-كما6

الأبعدالشفيفهوردهمنالذيوالقدرالئهفضاءونفوا

ئفصدذانأوصاروالمرهفاتالفناأطرافصرعةلمنوفضوا

تزيدفبهوليسفبهنقصلاوأنهالفتبل)؟(،أجلفيبالنقص

مسائلمنكثيرفيالمعتزلةقلدواالرافضةأنالناظموبئن-7

:فقالالاعتقاد)2(،

بلحدالشربعةفياعتزالف!لىمذهبعنففيههمسالتواذا

لامتدئقتللمفلو،أجلهفظغالقاتللأن؟أجلهقبلميتالمقتولأنالمعتزلةتزعم)1(

تعالى.الثهقدرهالذىالأجلالىعمره

لظفئمتج!ت!ذاأتجلأنزإق!بفذ!:لقوله،بأجلهميتوكيرهايمقتولأنوالصواب

34،.:الأعراف1تنتق!ئوئ"ؤلامتاغةيتئت!و!لا

لعاشيقتللمولو،أجلهعليهمقطوعالمقتول:المعتزلة"وعند:العزأبيابنتال

أنهتعالىالثهإلىي!نسبأنيليقلالأنه،باطلوهذا،أجلانلهفكأن،أجلهالى

كفعل،الأمرينأحداجلهيجحلأو،البتةاليهيعيشلاأنهيعلمأجلآلهجعل

1/246(.العزأبيلابنالطحاويةشرح)انظر:.بالعواتب(الجاهل

الخوارجفيالمعتزلةتأثير:بعنوانماتعكتاببالمعتزلةالرافضةتأثرفيانظر)2(

الحفظي.اللطيفلعبدوالشيعة
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المردالفواةبهاحلشنعاءلخطةبالاعنزالالمفالان

بوردهوالذيوالحوضالمبزانوأنكرواوالصراطالشفامحةجحدوا

الجلمديذوبفريتهعظممنالذيمقالهمالعظمىوالخئة

واسنبعدوانفوامايثبتوالنصموحدبراهلاالمهيمنأن

وردعليهلهملبسوالحوضوشفاعةررلةبذلكخرموا

اللهصفاتفيالجهميةمعتقدمنظومتهفيالناظمذكرهومما-8

:فقال،تعالى

وانكدالقياسفيوأخبثحالأمنهماسواالجهميوالجاحد

بعبدالهبهابكونأنمنمنزهأللسماءبزعمأمسى

بنوسدعندهالمطهرامحلىادفالمصحفبرابهالفرآنونفى

وبخلدبحبداستولىهوف!لىاسنويالعرشعلى:لهبهرتواذا

رأسهموعلىال!نةأهلأئمةعلىبالثناءمنظ!فختمثم-9

:فقال،ومالك،والشافعي،حنبلبناحمد:الثلاثةالأئمة

أحمدأجمذالمهديفعقيدةتخالفتبالضلالالعقائدواذا

ونبردالزلالبالعذبترولههواطلالنعيممنثراهفسقي

ترددفيهليسصحيحو!ومالكللشافعيوودادنا

المنظوهة:علىالمؤاخذاتبعض4خاهسأ

ط!:وعمربكرأبيفضلذكرفيقوله!ةغالناظمعلىيؤخذمما

نحشدالملائكفبهانربةفيالمصطفىجوارفضلهموتمام

-لمج!النبيتربةلزيارةوتزحمتحشدالملائكةأنيعنيأنهالبيتظاهر
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من)ما:قالأنهالأحباركعبعنيروىأثرفيهجاءوهذا،وصاحبيه

يضربونبالقبر،يحفواحتى،الملائكةمنألفأسبعونينزلإلايطلعفجر

مثلهم،وهبطعرجواأمسواإذاحتى!هالنبيعلىويصلون،بأجنحتهم

ذلك()1(.مثلفصنعوا

الأحبار،كعبإلىينسبوهويذكر،سندلهليسالأثروهذا

بنصإلابهيقاللاهذاومثل،الإسلامدواوينمنشيءفيهووليس

صحيح.

بذكر.غيرهولاالعراقيلهي!تعرضولم2.906/الدينعلوماحياءفيالغزاليذكره)1(
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الفانيالمبحث

السنةأهلىبمنظوماتالتعريف

القدويةعلىالردفي

هطالب:اربعةوفيه

تيمية.ابنالإسلامشيختائية8الأولالمطلب

القونوي.الدينعلاءمنظومة4النانيالمطلب

الحنفي.الجنديالدينعلاءمنظومة4النالثالمطلب

ئب.بنقاس!ابنفرجمنظوهة:الرابعالمطلب
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الثانيالمبحث

القدريةعلىالردفيهنظوهات

303

إيمانيصحلا،الإيمانأركانمنركنوالقدربالقضاءالإيمان

ال!:قالأنهجم!الثهرسولعن!بهجابرروى،بهبالإيمانإلاالعبد

أ!ابهماأنبعلموحنىاللهمنوشرهخيرهبالفدريرمنحتىعبدبرمن

لبصببه!)1(.بكنلمأخطأهماوأنلبخطرهبكنلم

المستقيمة،الجادةعلىالقدربابفيالناسأمركانوقد

معبدلهيقالرجلظهرأنإلى،مبتدعينغيرمتبعين،القويموالسراط

بالقدر.القولأظهر،الجهني

القدرفيقالمن"أول:قاليعمر)2(بنيحيعنمسلمروى

.دا)3(الجهنيمعبدبالبصرة

يقال،لنصرانيتهرجعثمأسلمنصرانيرجلعنمعبدأخذهوقد

برقم،وشرهخيرهبالقدرالإيمانفيجاءماباب:القدركتاب:الترمذيأخرجه)1(

وهو،ميمونبناللهعبدحديثمنالانعرفهلا،كريب)حديث:وقال)2144(،

صحيح:فيالألبانيوصححه،.تؤيدهشواهدلهالحديثولكن،الحديثمنكر

)9243(.برقمالصحيحةالسلسةوفي)1743(،برقمالترمذيسنن

قبلمات،الأحاديثيرسلثقة،وقاضيهامرونزيل،البصرييعمربنيحي:هو)2(

.701(.ص)التقريببعدها.وقيلالمئة

)201(.برقم،الأللمانمعرفةباب:الايمانكتاب:مسلمأخرجه)3(
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له:يقالرجل:بالقدرنطقمن"أول)2(:الأوزاعيقال)1(،سوسنله

وأخذ،الجهنيمعبدعنهفأخذتنصر،ثمفأسلمنصرانيآكان،سوسن

معبد")3(.عنغيلان

عنه،ونافحت،واعتقدته،بالقدرالقولالمعتزلةتبنتوقد

عليهموالرد،دعواهمدحضفيالمصنفاتوالجماعةالسنةأهلوصنف

فيالمنظوماتمننجدماأولأنإلاالعباد)4(،أفعالخلقمسالةفي

نظمظهورذلكوسبب)5(،الثامنالقرنفيهيبالقدرالقائلينعلىالرد

بقوله:،القدرفيئحاجقدريلرجل

حجزبأوضحدلوهنحبرئنكمذميالدينعلماءأيا

حيلتيوجهفمامنييرضهولمبزعمكمبكفريرليقضىمااذا

فضبنيليببنواسببلدخوليالىفهلعنيالبابوسددعاني

شفونيفبهبالذيرافيأناوهلبالقضاارضقالثمبضلاليفضى

بلينيلشرميرضىلافربيراضيأقومبابالمفضيكنتفان

حيرنيكشفعلىدلونيحرتوقدسيدييرضاهليسمارضاليوهل

سعد:ابنوقال،سنسويه:وقيل،سوسن:فقيلالنصرانيهذااسمفياختلف)1(

264(.)7/سعدابنطبقاتانظرسنهويه.

جليل،ثقة،الفقيهعمروأبو،الأوزاعيعمروأبيبنعمروبنالرحمنعبدهو)2(

702(.ص)التقريب.ومائةالعثمرينبعدتوفي

8913.برقمالاعتقاداصولشرحفياللآلكائيأخرجه)3(

العلم.بنفيالقائليناندثاربعدخوضآالقدرمسائلأكثروهي)4(

هذهوظهورالثامنالقرنقبلالقدرفيخاصآنظمأ-اطلاعيحسب-اجدولم)5!

المنظومة.حدتبلغلاللثصافعيتنسبأبياتمنكانماالا،للقدريالأبيات
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المشيئزباتباعراضأنافهلمشيئةمنيالكفررليشاءاذا

علنيبالبراهبنفاشفوافبالنهحكمهأخالفأناختبارليوهل

:أقوالعلىالقدريالسائلتحديدفياخئي!وقد

بهذاوقالالرافضي)1(،السكاكينيبكرأبيبنمحمدأنه:الأول

والسخاوي)2(.حجر،وابن،والصفدي،كثيرابن

المقتول-بقافين-البققي)3(محمدبنأحمدالدينفتحأنه:الثاني

)4(.طبقاتهفيالسبكيهذاذكرالزندقةعلىبمصر

فيللطعنالأبياتهذهوضعحقأيهوديرجلأنه:الثالث

.)5(الدين

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

،عصرهفيالإماميةشيخ،الشافعيالدينشمس،السكاكينيبكرأبيبنمحمدهو

إ.اعتزالوفيه...فضائلولديه،معينآيسبولايغلولاإوكان:الذهبيعنهقال

السني،بهيتشيعممنهو:تيميةابنالدينتفىالشيخ)قال:فيهالصفديوقال

أشياء،عنعمرهآخررجعأنهوقيل،كثيرآبهيجتمعوكان،الرافضيبهويتسنن

/ابالوفياتوالوافي283،المهـ)العبر971سنةتوفي.،البخاريصحيحونسخ

.)925

الكامنةوالدرر265(،)2/للصفديوالوفيات1(،10)14/والنهايةالبداية:انظر

/1(166).

أشياءمنهوبدت،سنينمدةالقاهرةسكن،البققيمحمدبناحمدالدينفنح:هو

،والشرعبالقرآنالاستخفافأظهر،الذهنجيدذكيا،فاضلاوكان،عليهضبطت

ربيعشهرفيوسبعماثةاحدىسنةالقصرينببينعنقهالمالكيالقاضيفضرب

برديتغريلابنالصافيوالمنهل،1/301الكامنة)الدرربراسه.وطيف،الأول

/1.)122

)01/353(.الكبرىالشافعيةطبقات:انظر

28.صالعليةالأعلام:انظر
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والجمامحةالسنةأهلمحندالعفلبةالمنظومات603

،يهوديلسانعلىالأبياتوجعلاسمهكتممعتزليأنه:الرابع

ابنالإسلامشيخقوليؤيدهومما)1(،طبقاتهفيالسبكيبهذاوجزم

قصيدةأو،كتابآيضع-المعتزلةيعني-منهمكثيرأرأينا!وكما:تيمية

المثبتينعلىالردبذلكومقصودهم،غيرهمأواليهود،بعض!لسانعلى

للقدر")2(.

نظمأ.عليهللردالعلماءلهانبرى،القدريهذاأبياتظهرتفلما

الشريعة،علىالطعنالسائلهذامقصود"وكان:السبكيقال

311(.نظمآلجوابهوالشاممصرعلماءأكبرفانتدب

سبعلديفتحصل،القدريالمعترضهذاعلىردمنتتبعتوقد

ناعلىيدلمما،الثامنالقرنمنجميعهممتعاصرينلعلماءمنظومات

هذهمنلديتحصلوالذي،الفترةهذهفيظهرتالأبياتهذه

التالي:المنظومات

هـ(،714)تالباجى)4(محمدبنعليالدينعلاءمنظومة-ا

ونفي،الحكمةنفيمنظاهرأشعرينفسوفي!ا،بيتآ15ابياتهاوعدد

العقليين.والتقبيحالتحسين

352(.)01/الكبرىالشافعيةطبقات:انظر)1(

115(.)8/الفتاوىمجموع)2(

)01/353(.الكبرىالثمافعبةطبقات)3(

المغربيالباجيالدينعلاء،خطاببنالرحمنعبدبنمحمدبنعليهو)4(

علوموكتاب،المحرركتابواختصر،والأصولالففهفيبرع،الأصولي

والوافي1،377/هـ)اللرر714سنةتوفي،الفقهأصولفيوالمحصول،الحديث

.(71/بالوفيات
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703المخالفعلىالردفيالسنةأهلبمنظوماتالنعربف:الثانيالفصل

قوله:ذلكومن

حكمزحكمبلافعالىبقدرةوالهدىبالضلالةفدمأاللهقضى

الضعبفز)1(العقولنحسبنوفئحمعافبأصارثموأحياأمات

وهو،بيتآ28أبياتهاوعدد)2(،اللبانابنالدينشمسمنظومة-2

قوله:ومنها،بأشعريتهناطقةومنظومته،خالصأشعري

قدرؤبحادثبتأثيرلبسأنهوالأشعريالحقأهلومذهب

كالسببيز)3(للعبدتقارنهالتيوالفدرةالفعلخلقوالثه

فيوهي)4(،الطوسيمحمدبنأحمدالديننجممنظومة-3

قوله:ومنها،الأشعريالنفسفيهايظهرومنظومته،أبيات)501(

بنسبرلفعلتخصبصجاءلمامعلنأبالكسبالثهبقولفلولا

المشبئز)5(بنفيجزمألتنصيصهوكبرهمجازأمخلوقذاتالى

)01/176(.الكبرىالشافعيةطبقات)1(

الفقه،فيبرع،اللبانبنالدينشمسالش!يخالمؤمنعبدبنأحمدبنمحمد)2(

التذكيرمجلسوعقد،الناصووعظ،التصوفيظهروكان،والنحو،والأصول

ببعضهاقرأوربماالشواذ،يحفظوكان،بالزندقةموهمةألفاظمنهوبدرت،بمصر

علىورتبهاالأموبوب،الروضةاختصر،الشافعيةبعضعليهفانكرالصلاةفي

95(.9/السبكيوطبفات،1945/الدرر1ص.776سنةتوفي،والأبوابالمسائل

)01/917(.الكبرىالث!افعيةطبقات)3(

اسمبنفسوجدتهمنوأقربهنا،المقصودبأنهبهاأجزمترجمةعلىلهاقفلم)4(

صرصري،بأبيالصحهير،الطوسيالثعلبيمحمدبنأحمدالديننجم:هوالناظم

علىوتففهالعلموطلب،والنزاهة،أحكامهفيبالتحريواشتهر،دمشققضاءولي

001(.1/الصافي)الم!نهلوينشئه.الشعريحفظأديبآوكان،السبكيالدينتاج

018(.)15/الكبرىالشافعيةطبقات)5(
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الردفيكانتدىان،السنةلأهلليستالثلاثالمنظوماتفهذه

.القدريهذاعلى

هذاعلىالردفيمنظوماتمنوالجماعةالسنةلأهلماوأما

التالية:المطالبفيفهي،القدري

تيمية.ابنالإسلامشيختائية:الأولالمطلب

القونوي.الدينعلاءمنظومة:الثانيالمطلب

الحنفي.الجنديالدينعلاءمنظومة:الثالثالمطلب

لب.بنقاسمبنفرجمنظومة:الرابعالمطلب
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ظم8لفاا4أولأ

التعريفوسبق،تيميةبنالحليمعبدبنأحمدالإسلامشيخهو

به.

المنظوهة8ذحرتالتيالمصادر4ثانيأ

مضانهاحصرضذبئحتىالعلماء،بينالمنظومةهذهذكراستفاض

وأهمية،!نحتدغناظمهالشهرةنظرآ،إليهاأشارتأوذكرتهاالتيوالمصادر

موضوعها.

")1(،الدرية"العقودفيالهاديعبدابنتلميذهذكرهافممن

"الفتاوىفيوكذا،الإسلاملشيخإ)2(الفتاوى"مجموعفيوذكرت

منها.بيتين")4(الهجرتين"طريقفيالقيمابنوذكر،رنحتالةلهدا)3(العراقية

الشيخ"أخبرني:فقال"العلية"الأعلامفيالبرزاليإليهاوأشار

26(.0-2هه)ص)1(

)2(/8(245-.)255

)3(/1(9-51).

.(1)صر،56)4(
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والجماعةالس!نةأهلعندالعفديةالمنظومات031

مجلسحضرأنه:الاوريبابنالمعروفمحمدالدينتاجالصالح

فيشعرأنظمهاقدالقدر،فيمسالةعنيهوديسألهوقد!نهالشيخ

.أبياتثمانية

وجعل،جوابهايكتبوأنشأ،يسيرةلحظةفكرعليهاوقففلما

أصحابه،منحضرمنتأملهفرغفلما،نثرأيكتبأنهنظنونحنيكتب

وأربعةمائةمنتقرب،وقافيتهاالسؤالأبياتبحرفينظمهووإذا

شرحهلجاءبشرحشرحلوماالعلوممنفيهاأبرزوقد،بيتآوثمانين

يسبقلمفتوىجوابمنوكم،بواهرهجملةمنهذا،كبيرينمجلدين

دا)1(.لمثله

ذلكفيوله،العالمأذكياءمن"وكان:حجرابنيقولهذاوبنحو

لسانعلىأبياتآعملالسكاكينيبكربنمحمدأنمنها،عظيمةأمور

علىرجليهإحدىفثنى،تيميةابنعليهافوقف...القدرإنكارفيذمي

بيتآ")2(.عشروتسعةبمائةيقومأنقبلمجلسهفيوأجاب،الأخرى

كانمسائلعلىأجوبةمطولهقصائدإوله:الصفديعصريهويقول

إ)3(.اليهوديمسألةمثلنظمآ،عنهايسئل

نظمفيالأسنىالقولدافيللناظمونسبتهاإليهاالإشارةووردت

.لا)4(لحسنىاءلأسماا

92(.-28)عرالعليةالأعلاد)1(

.(1166/)الكامنةالدرر)2(

03(.)7/بالوفياتالوافي)3(

1(.)صهالوهابعبدبنمحمدبنلحسينالحسنىالأسماءنظمفيالأسنىالقول)4(
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وموضوعها4بالمنظوهةهوجزتعريف8ثالنأ

قالهكماعليهاغلبالذيهووهذا،بالتائيةالمنظومةهذهتسمى

وابن")2(،الهجرتينو"طريق"أا(،السالكين"مدارجفيالقيمابنتلميذه

قالكماالقدرفيقصيدةأونظميقولمنومنهم)3(،شرحهفيسعدي

)4(.عبدالهاديوابن،البرزالي

اختلفتوقد،نسبيآالطويلةالمنظوماتمنتعتبروالمنظومة

أبياتها.عددتحديدفيإليهاأشارتالتيالمصادر

وأربعةمائة"وهي:قال!الدرية"العقودفيلهاديعبدافابن

")5(.أبياتوخمسةمائةهىبل،بيتآوثمانون

وتسعةمائةأبياتهاعددأندا)6(الكامنة"الدررفيحجرابنوقال

بيتآ.عشر

وأربعةمائةمنتقرب:يقول")7(العلية"الأعلامفيوالبزار

بيتآ.وثمانون

مائةأبياتهابلغتعليها)8(وقفتالتيالمخطوطةالنسخوفي

.وبيتان

156(.11()1/504(.)2()ص

التاثية.المنظومةأشرحأنالإخوانبعضمنيطلب:التائيةشرحمن7()صتالإذ)3(

.(1ا)صالدريةالعقودانظر،شيوخهومعجم28(،)ص/العليةالأعلام)4(

26(.0)صاللريةالعقود)5(

26(.)ص)7((.1166/))6(

دارمنمصورةنسخة:الأولى:مخطوطتيننسخثينعلىالمنظومةلهذهوقفت)8(

تاريخلهايعرفولا،مجموع)284(برقمتيمور()عقائدبمصرالقوميةالكتب

نسخ.
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(وعشرونوخمسة)مئةفيأنهالهاشرحهفيالحمدالشيخوذكر

نسخعشرعلىالشرحهذاحررإذالأقوالأرجحيكونذلكولعل،بيتأ

خطية.

)الطويل(.:بحرمنوهي

ثلاثةوللمنظومة،القدريأبياتعلىردفهي:موضوعهاوأما

:شروح

وهو،الحنبليالطوفيالقويعبدبنسليمانشرح:الأولى

)1(.يطبعلممخطوط

بعضعليهأنإلا،الجملةفيالسلفلعقيدةموافقشرحوهو

أحاديثدايراد،مسائلهمبعضفيالكلاملأهلموافقته:منهاالمآخذ،

عليها)2(.يعتمدلاضعيفة

"شرح-المخطوطظرةعلىموجودهوكما-الشرحهذاواسم

".تيميةابنجواب

وهو)3(،السعديناصرإشالرحمنعبدالعلامةشرح:الثاني

نسخبخطوهي)2481(،وتممكروفلمبرلينمكشةمنمصورةنسخة:والثانية

نسخها.تاريخيعرفلمجميل

نسخعشرعلىالمنظومةلهذهقيمتحقيقالحمدابراهيمبنمحمدوللشحيخ

المنظومة.لهذهعليهوقفتتحقيقأفضلوهو،مخطوطة

العقيدةقسمفيعلميةرسالةفينور،محمدالشيخودراستهمؤخرآبتحقيقهقام)1(

يطبع.ولم،الإسلاميةبالجامعة

3.صهالحمدإبراهيممحمدبتحقيقالقدرفيالتائيةالقصيدة:انظر)2(

محقق،أصوليوفقيهمفسر،التميميالسعديحمدبنناصربنالرحمنعبد:هو)3(

2،422/قرونستةخلالنجد)علماءاهـ.376سنةتوني،النافعةالثصانيفله

293(.صنجدعلماءومثاهير
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المشكلةحلفيالتائيةالقصيدةشرحالبهيةالدرةدا:باسممتداولمطبوع

.القدرلة"

المنظومةمعانيببيانالشيخفيهكنيلطيفموجزشرحوهو

واضح.سلسبأسلوب،ومقاصدها

وهو،اللهحفظهالحمدإبراهيمبنمحمدالشيخشرح:الظلث

تيميةبنأحمدالإسلاملشيخالقدرفيالتائية"القصيدة:باسممطبوع

".وتحقيقشرح

عشرعلىمعتمدآالمنظومةلألفاظبتحريرهتميزمختصرشرحوهو

خطية.نسخ

المنظوهة)1(4هسائلبعض4رابعأ

بقوله:نظمهالناظمبدأ-ا

البريةباريالعرشرب)3(مخاصممعانل!سرالياهذا)2(سرالك

)4(البليةأصلابلبسبهقدبمأالعلاالملاخاصمسرالفهذا

الحمد.إبراهيممحمدبتحفيقالقدرفيالتائيةالقصيدة0كنابمنهناالواردةالأبيات)1(

المشركين-قولبابمنفهو،ولاستهانةالتحقيربهيرادهناالإشارةباسمالتعبير)2(

.،14:لفرقانا1زصصولا"ألتةتقىآلتيىأقداهزؤاإلأتحنماوتذإنزآؤترةؤلم!ذا-وكذبوا

377(.316-صعباسلفضلوأفنانهافنونهاالبلاكة)انظر:

.("نخاصم2(هه)صالدريةالعقودفي)3(

آئئ!نتقغأيزطذكنمق!قفدنأغؤتتنيقبتأأ،ذ:عنهتعالىقالكماإبليسفولالىيشير)4(

غوىالذيهوو)بليس،غويت"بمايقلولمأغؤيتنى"أكأفقال16،:الأعراف1

نأالناظمومراد.وأبىوكابرفخاصمبالسجودأمرحيث،ربهأمرعنواستكبر

القدر.سابقمنادعاهبماالأمرعارضإبليس
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الحفبرةفيهاولأرأسهأمعلىبرجعنللمهبمنخصمأبكومن

وأنهالقدر،بابفيالطوائفضلالاصلعنالناظموأبان-2

:فقالالثه)1(،فعلفيالخوض

بعلةالإلهفعلفيالخوضهوفرفةكلمنالخلقضلالوأصل

الجاهلبةمننوععلىفصاروالهحكمةبفهموالمن!نهم

القضيةفاضياللهذاتلوازمقدرةثمعلمإمعمشيئتة

ينافيلاالمشيئةبعمومالإيمانأنمنظمومتهفيذكرهومما-3

:فقال،وشرعهحكمته

المستقيمةآباتهالمنكريمنبمشبئةجرتقلنااذاولسنا

الشربعةفيالذيوالأمرالخلقلهوحدهدثهالحكمأنالحقبل

رحمتهوكمال،وحمدهملكهعمومإثباتأيضأذكرهومما-4

:فقال،العقلفيهاويحار،الإدراكفهمهاعنيقصرالتي،وحكمته

بحبلةبكونلالاومابكونف!نهالالهمولاناشاءفما

مدحةكلبعنليحمدأالحمدلهأرادهفدماكلفيومالكنا

الحكيمةالعفولفوقجكيمومنسرتنعممنالخلقفيلهف!ن

عجيبةوكلالعلباالجكممنرأىاذافيهاالعفليحارأمورأ

15(.-14صسعديلابنالتانيةحاشية)انظر

المللفيالشهرستانيذكرهاالتيوابليستعالىالرببينالمذكورةالمناظرة:فائدة

115(.)8/الفتاوى)مجموع.عليهيعتمدلهااسناد0لا،والنحل

الطحاويةوشرح991(،-7361،-58،21-16لم)8الفتاوى:فيذلكوانظر)1(

/1(321-.)324
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نأوأبان"،والمعاصيالكفرشاء"لماقالمنشبهةردثم-5

:فقال،ملةكلفيمحرموهذاعليهوحكم!اللهعلىاعتراضذلك

الأزلبة)1(فيكانفدفلمايفولمنسرالمثلشاءقدلمافقولك

شرعةكلفيجاءقدونحربمهوجههالعقليبطلسرالىوذاك

علىبالقدراعتذرمنعلىالاحتجاجمنظومتهفيذكرهومما-6

ودئهبالقدر،متعللآأحديعصيهأنيرضىلاالبشروأن!الثهمعصية

:فقال،الأعلىالمثل

فطرةكللدىمردودالعذرمنسألتهقدمااننفقدأولكفبك

مذمةبكلونرميهمعلبكجمبعهمالطاعنبنتعيبفأنت

فرفةكلمنناواكمنونبفضمودة!فووالإكمنوتنحل

حجةبأرجحهذاباكحالكوفعلةفولىكلفيوحالهم

بإلزامه،القدريعلىالاحتجاج،منظموتهفيذكرهومما-7

:فقال21(،عنهاينفكلاعديدةإلزامات

بعفوبةجرمهؤانأخذنولامفسدكلعناللوملسانوكف

بفصةانتقامأاليمفيفأفرقطفىإذفرعونالملعونعنوجادل

)3(للشريعةمحببأالأنبياءمنأنىمنسائرثملموسىوخاصم

العقوبةبليغالعاصيمنونالوابفوااذالناسجاهدواقدكونهمعلى

هذاالثهقدملم:السائلسؤالمثلوهذا93(:)صشرحهفيسعديابنقال)1(

.هـ.الاحقآوهذاسابقآالمخلوقهذاكانولمهذا؟علىالمخلوق

226(.-262)8/الفتاوىمجموعفيأيضآالإلزاماتهذهوانظر)2(

الرسلجميعتخاصمأنعليكهؤلاء،قولعلى(:ه)صهسعديابنقال)3(

.كل.االثهأقدارتحتجميعهمالخلقلأن،الجرائمأهلعاقبواحيثوالأنبياء
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الرضامسألة،المسائلمنالمنظومةهذهانتظمتهومما-8

:فقالمنها،)1(والصحيحفيهالناسومذاهببالقضاء،

المصببةبمثلنرضىبأنأمرناف!نمابالفضاءرضاناوأما

جربمةبدونمرذمنكانوماوكربةذلىثمونقركسفم

بطاعةرضاهافييأنينصفلالناكرهتالنيالأناعبلفأما

الكبيرةوالذنوبالمعاصيبفعلرضالاالعلمأوليمنقومقالوقد

خصلةأفبحالمفضينرتضيولابقضائهنرنضيفربقوقال

بسخطةفنلقىفبناوماإلبهباضافةنرتضيفريقوقال

الخطيئةاكنسابوجهمنونسخطهخلقههوالذيالوجهمنفنرضى

بقوله:ختمهاثم-9

كريزةبفهمنحلتإذامعانبهاجبتقدبالذيعلمأفدونك

مدحةكبرالخلقربوللهالهدىإلىبشيرأصلإلىأشارت

منوهو،بهالرضايجبفالديني،وكوني،ديني:نوعان)القضاء:القيمابنتال)1(

ومنشكرهايجبالتيكالنعم،بهالرضايجبمامنهوالكوني،الإسلاملوازم

الثه،يسخطهاالتيوالذنوبكالمعايبيجوزلاماومنه،بهاالرضاشكرهاتمام

وجوبهوفي،كالمصائببهالرضايستحبماومنه،وقدرهبقضائهكانتلان

وكنابتهكعلمه،وفعلهوصفههوالذيالقضاءأما،المقضيفيكلههذا،قولان

.هـامدبرآ".ومالكآوالهآربآباللهالرضاتماممنبهفالرضا،ومشيئتهوتقديره

بنصرف.256()صالسالكبن)مدارج

278()صالعليلوشفاء336(،)1/الطحاويةشرح)وانظر
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8(19لفاظما4أولأ

الحسنأبوالدينعلاءالقاضيالشيخالبديعةالفنونذوالعلامةهو

الشافعي.القونويالأصلالتبريزييوسفبنإسماعيلبنعلي

هـ.668سنةولد

ذكيآ،،التعليمحسن،حليما،وقوراوناظر،كانوبرعوتفننوتفقه

وغزارة،وحياء،وصيانةنزاهةمعوالخير،التلاوةكثير،اللغةقوي

علم.

العلمفيبل،الأحكامفينهمةلهتكنولمدمشققضاءولي

.لإفادةوا

)منهاجواختصر،وجودهمجلداتأربعفيالحاويشرح

.لما)2(بتهاجلا"ا5وسمادالحليميا

وطبقات)4/87(،والعبر332(،)صالاسلامتاريخذيل:فيترجمتهانظر)1(

وشذرات132(،1/)0للسبكيالشافعيةوطبقات017(،)2/للأسنويالشافعية

للشوكانيالطالعوالبدر92()4/الكامنةوالدرر)8/158(،العمادلابنالذهب

/1(1.)03

)7/37(.لكحالهالمؤلفينومعجم264(،)4/للزركليالأعلامانظر)2(
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عنهيقولللآثار،معظمآ،بحوثهفيمنصفآ،السيرةحميدوكان

تخالفالتيالكتبمنيقتنيهماعلىبخطهيكتب"ورأيته:الصفدي

أ1(:وغيرهاعتزالمنالسنة

لتوقيهلكنصللث!لاالشرعرفث

فيهبفعالخيرمنالشربعرفلاومن
ويذبتيميةابنالدينتقيالشيخيعظموكان:حجرابنعنهقال

العلبم،اهلأحبأنا:يقولوكان..أشياء.فيلهمخالفتهمع،عنه

منالجوزيةقيمابنخرجولماأكثر،الحديثأهلبينهممنوأحب

عندهوحضر،بحوثهعلىيثنيوكان،ووصلهوأكرمهبهفبشأتاه،القلعة

كلاميفهمماهذا:بالتركيالقونويفقال،تيميةابنعلىفحطجملةابن

إ)2(.الدينتقيالشيخ

الاتحاد،أهلعلىالردفيمصنفآصنفأنه:عنهحجرابنوذكر

تقريرآوليآ"،لىعادى"من:!نههريرةأبيحديثيقرر"وكان:وقال

292(.)3/العصرأعيان)1(

إلىيميلكانأنهلهترجممنبعضذكرفقدذلكومع3(.الم)4الكامنةالدرر)2(

عربي.بنالدينمحي

العظيمةشناعاتهالىلا،)شاراتهوبعضمواعظهالىالميلذلكلعلولكن

ذلك.علىتشنيعهلكلئاله،ءالقونويعنثبتفقد،الهالكةوشطحاته

معحضرأنه:كثيرابنحدثنيالذهبي)قال:قالحجرابنذكرهماذلكفمن

.الفصوصذكرفجرى،القونويعندالمزي

.وضلالكفرفيهالذيالكلامأنريبلا:القونويففال

مولانا.يتأولهأفلا:أصحابهبعضلهفقال

31(.4/)الدرر،.المعصومكلامبنأولإنما،لا:فقال
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شافيآإ)2(.بيانآبه)1(يسمعالذيسمعهأكنت:بقولهالمرادوبين،حسنأ

.قاسيونبسفحهـودفن972سنةالقعدةذيعشررابعتوفي

المنظومة4ذحرالتيالمصادر4ثانيأ

العصر"أعيانوفيإ)3(،الكبرىالشافعية"طبقاتفيذكرهاورد

.للصفديالنصر()4(وأعوان

بالمنظوهة8هوجزتعريف8ثالنأ

بيتأ.(وعشرون)خمسةأبياتهاعدد

)الطويل(.بحرمنوهي

،المعترضالقدريعلىردوهي،القدرفي:وموضوعها

عمومبيانإلىفيهاالناظموفق،المعنىواضحة،المبنىمتينةوالمنظومة

.الشرعفيبمسبباتهاالأسبابارتباطأهميةوبيان!،الثهمشيئة

المنظوهة)0(8هسائلىبعض4رابعأ

:فقال!،رسولهعلىومصليآالثهحامد!آبقولهابتدأها-ا

البربةلخبرنعظبمأوصلبتمفالةكلفبلالهيحمدت

)6137(.برقم،النواضعباب:الرقاقكتاب:البخاري:أخرجه)1(

فيدهمحجةأنه-باطلآ-فزعمواالاتحاد،أربابعندأصلهوالحديثوهذا

تعالى.بالخالقالاتحاددعواهم

31(.)4/الكامنةاللرر)2(

)3((0/1.)365

)4(/3(.)392

)3/392(.للصفديالعصرأعيانمنهناالواردةالأبيات)5(
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شبهةحلفيالابضاحطلبلمنمنصفأالنصيحةابداعوحاولت

واقعكلوأن!،مشيئتهعموممثبتآالقدريعلىرادآوقال-2

العمل:لتركحجةيكونلاذلكوأنبقضائه

المشبيئةوفقكانقدومايكونمابكلالكريمالربفضىصدفت

دعوةبعدمنالبابيسدفليسمتأملأحققتهإذاوهذا

بشروطمعلقةالقدريةالأحكامجعل!اللهأنبئنكما-3

)1(،للريسببأوالشرب،للشبعسببأالأكلجعلهفيكما،وأسباب

:فقال

نأدتاخرىبعدامورحدوثنرىكماعفلبأباهولابجوز

مرةكلفياكلففببيكونالذيوالشبعالشرببعدالزيكما

الخلبفةربالحقالالهفضاءمعلفآبكونأنببدعولبس

بجوعتيليفضىإنبجوعأموتقائلأالدهربثللاكمننأنت

بأسبابوالعمل!،دثهبالتضرعالقدريالناظمونصح-4

:فقال،والفلاحالصلاح

الطريفةالقويموالدينالثهالىبضراعةافبلنمأننمفلو

لكلجعللكنه،والريالشبعقضىكما،والإيمانالكفروقدرقضىتعالىالثهف!ن\(

الصالحة،الأعمالالايمانفوسيلة،بتحصيلهإلاتتحققلا،وسببآوسيلةشيء

سببهوالذيالصالحالعملتركفمن،والشربالأكلوالريالشبعووسيلة

كمنكان،عملينفعنيفلاالكفرعليئقضىقدكانإن:وثال،ووسيلتهالإيمان

،فسأموتجوعاموتيقضىاللهكانأنوقالالث!بعسببهوالذيالأكلترك

73(.-)8/68الفتاوى)انظروال!نقل.للعقلمخالفوكلاهما
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نظرةكلفيالإمعانوأحسنتمحقهالتأملحسنووفبنم

بحالةقضاءعنخروفيوليس!هدىمناللهشاءهقدالذيلكان

بنفحةتفوزكيتعرضولكنجمةالدهرفيالربنفحات

رلبةدونلهمخلوقهولماميسر)1(فكلواعملتتكلولا

ذهنأنلعلمهيفصلولمالردفيأجملأنهمبينأوختمها-5

:فقال،الدقيقةالتفاصيلهذهمعرفةيطيقلنالقدريالمعترض

ودقةكموضذيكلايملفهمفابلذهنكأنأدريكنتولو

وحكمةكلامعلمينمطيعلىمحققأبسطأالقولفيهلأشبعت

طويلةفصولمنفصبرفهاكمثلكمافناعالمقصودولكنما

لجةوسطفيالفلكلصارسألتالتيهذهعنالنهيورودولولا

لزلنيالعظيماللهوأستففربساطهنشرتماأطويأنافها

رسولياقالرجلآأن:!تهحصينبنعمرانعنوردماإلىلنهثاثةالناظميشير)1(

يعملففيم:فقالنعم.يكبرو:الثهرسولتالالنار؟أهلمنالجنةأهلأعلم:الثه

القدر:كتاب:البخاري:عليهمتفقله.خلقلماميسرفكلاعملوا:فقال.العاملون

كيفيةباب:القدركتاب:ومسلم)6223(،برقم،الثهعلمعلىالقلمجفباب

)7096(.برقم،الآدمىخلق
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4)1(ظملفاا:أولأ

اللهعبدبنبلبانبنعليالحسنأبوالدينعلاءالأميرهو

الحنفي.الجنديالمصريالفارسي

هـ.675سنةولد

أواحدمن،المذاكرةحسن،الفهمجيد،وقورآعالمأكان

وفروعآ.أصولآعصرهفيالمتبحرين

الأصولوأخذ،الذهبيالحافظمنهمكثيرخلقمنالحديثسمع

.حيانأبىعنوالنحو،القونويالعلاءعنوالمنطق

فيووجاهة،المظفريةالدولةفيتقدم"له:الصفديعنهقال

لا.الجلالةوافر،الشكالةمليحوكان...الناصريةالدولة

الدينصدرتصنيفالجامعكتابشرح:منهاتصانيفله

،الإحسانوسماهالفقهأبوابعلىحبانابنصحيحورتب.الخلاطي

الكامنةوالدرر354(،)1/الحنفيةطبقاتفيالمضيةالجواهر:فيترجمتهانظر)1(

فيالبهيةوالفوائد321(،)9/الزاهرةوالنجوم34(،)2/العصروأعيان32(،)3/

.118صالحنفيةطبقات
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الكبير.الطبرافيمعجمترتيبوكذلك

هـ.973سنةبمصرتوفي

المنظوهة4ذحرتالتيالمصادر4ثانيأ

منسوبةمخطوطةعليهاوقفتلكن،المنظومةهذهذكرمنأجدلم

منها:أمورللناظمالمنظومةهذهنسبةصحةويؤكدللناظم)1(.

الجنديالدينعلاءإلىئسبتحيثالمخطوطةظرةعلىأئبتما-

الحنفي.

عصرفيانتشرتوالتي،القدريأبياتعلىردالمنظومةهذهأن-

عصرفيكلهم،المتعاصرينالعلماءمنجمععليهفرد،الناظم

)2(.الناظمعصروهوواحد،

:فقال،الجنديبلقبهمنظومتهفيصرحرك!لن!الناظمأن-

بحجةمببننلجنديتأملىبذلةمريبلذميقلالا

:فقال،المذهبحنفيبانهصرحكما

الحنفبةالسادةفروعحلبفالنبويةللسنةأصولحنيف

:الصفديعصريهيقولهذاوفيللشعر،قولهأشتهرممنالناظمأن-

إلا.ضريعمنطعاموهومفيد،أنهويوهم،بالبديعمموهشعر"وله

مكدود".خاطرمنبرزأنهعلىدلالةوفيه.مردودغيرمقبولأنه

الإسلاميةسعودبنمحمدالإمامجامعةمكتبةفيمكيروفلمعلىمصورةمخطوطة)1(

.8133/فبرقم

الم!بحث.هذامطلعفيذلكالىالإشارةتقدمت)2(
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دنحرلنة.للناظمالمنظومةهذهنسبةإلىتشيرالدلالاتهذهكل

وهوضوعها:بالمنظوهةهوجزتعريف4ثالنأ

بيتآ.(وستونوسبعة)مائةالمنظومةهذهأبياتعدد

)الطويل(.بحرمنوهي

الناظموأحسن،المعترضالقدريأبياتعلىالردفيوالمنظومة

فبين،الخالصبالجبرمنهايتعلقماسواءالقدريةشبهعلىالردفيفيها

لحصولوسيلةالأسبابجعلفي!الثهوسنةالأسبابأهمية

وجودهاوعدمللفعلالقدرةبمقارنةيقولمنعلىردوكذلك،المسبب

الباطلة.اللوازممنذلكعلىيلزمماببيان،قبله

المنظوهة)1(:هسائلبعضرابعأ:

بقوله:منظومتهرشفىالناظمبدأ-ا

وحبلتيالبهحوليمنوأبرأبحكمةربيبحمدياقول

بحجةمبيننلجندينأملبذلةمريبلذميقلألا

لسعةسممعالشهدفيهالنحلكماعلقمزكثإنفبهنظمحلووخذ

قبلقدرةلهليسالعبدأنالزاعمينعلىرددنحتانةمنظومتهوفي-2

:فقال)2(،مقارنةقدرتهوأن،الفعل

للمنظومة.المخطوطةالنسخةمنهناالواردةالأبيات)1(

له،ملازمةبلبعدهولا،الفعلقبلتكونلاالقدرةبان:للأشاعرةباطلقولوهو)2(

لها،.متعلقدونتقديرهاوششحيل،المتعلقةالصفاتمن"القدرة:الجوينييقول

.(911ص)الإرشاد
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قرينةعبدفعلمعقدرؤعلىواقفأكانلواللهففرضوأبضأ

الفرضيةواقفوهذاذاعلىواقفذاكاذالدورمنهلألزم

عقدةحلمعالحلعقدأهللدىدورناقبلمنالمقبلدوروبطلان

:فقال)1(،يطاقلابماالتكليفمسالة3-كذلك

بمشيةبومأالعرجانيأمرولاالسماإلىبسموالإنسانبأمرفلم

برولةايضآالعمبانبلزمولمبلفظةوقفأالخرسانبلزمولم

كلفةبتكلبفيظلمفلمبمرنالماقدرةعندهممالأنهم

التيقصيدتهفيالقدريالمعترضدعوىبكذبوصرح-4

:فقال،القدريكذبمبينآ!اللهقدرعلىبهااعترض

الأفبكةبعظمخداعمقالهبالقضاءارضفالىثمبضلالكفضى

الخليقةبحالنطقولايقالهكذاقالىماالعرشوربكذبت

)2(البريةبكفريرضىلاوأخبرلكمبرضهنشكرواإنقولهبل

الحادثةالمسائلمنوهي،الاستطاعةمسالةعنفرغيطاقلابماالكليفمسألة)1(

ف!طلاقهذاعوف"دهاذا:الإسلامشيخيقولالقدر،فيالخلافبعدحدثتالتي

6(.هص)الدرء.!الإسلامفيالحادثةالباعمنيطاقلابمابالتكل!يفالقول

المعتزلة،منهفمنع:أقوالعلىيطاقلابماالتكليفمسالةفيالناساختلفوقد

كانف!ن:تفصيلعلىعندهمفالمسالةالسنةأهلوأمابالجواز،الجهميةوقابلهم

لاشتغالعليهيقدرلاكاندهانالعبد،بهيكلففلا،لاستحالتهعليهئقدرلاالفعل

)انظر:جائز.فهذا،كفرهحالالإيمانالكافركتكليف،التكليفحالبضدهالمحل

بعدها(.وماه.صهالطحاويةوشرح،بعدهاوما65التعارضدرء

تتنكرواق!نأنكفزييبا؟؟ترضئو،عنكئمغيئأدتةقإبرتكفروأ)إن!:قولهإلىيشمير)2(

إتلأتغضلو!كئئئمبضاقئتي!ثكئم!ئمزليمإلىثمأخرىؤززؤارزيرتززؤ،لكئمتزضة

7،.:الزمر1آلضالرأبذاتلمجر
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الكونياللهقضاءبينالتفريقمنالسنةأهليعتقدهمابينكما-5

:فقال)1(،والشرعي

صحيحةنقولمععفولبحكمجميعهقضاهمارضاهفليس

حكمةلإحكاملكنوبس!خطهفاعلالشيءقدبفعلنرىف!نا

منيغضبالعبدكونفي،المخلوقينبأفعالمثالأوضرب-6

:فقالأزلآ،مقدرةبانهاعلمهمعالأفعالبعض

لصفعهأوصفعةمنتفضبنفلاقلتبالذيبومأقمتوان

بفكرةيحاطلاإلهحقوقفيفكبفخلقحقفيذاكاناذا

الألوهةخلافنرضىلنافأنىلنابرضهلمقلتقدماكانوإن

كلمةسطرفيمولاهرضاينافيبمارضاالحقيرللعبدكانوهل

نفيسةنفسكلبمولىفكيفالووىمنمولىكانمااذاوهذا

والرضىللقدر،التسليمجهةمنالعبدعلىيجبمابئنكما-7

:فقال،به

مصيبةكاحتمالاجرفيهبماوالرضابالصبرمأموروننحنبلى

وفربةوظلموأو!ابوهموكربةوسقم)2(وانصافوعمز

الكونيالثهقضاءبينالتفريقعدمجهةمنهووالجبريةالقدريةعندالضلالومنشأ)1(

به.يامرالذيالشرعىتعالىقضائهوبينمحالةلاالنافذ

غكئححفات!ثصاإؤمن!:الثهيقول،والسنةالكتاببينهماالتفريقعلىدلوقد

القضاءفيتعالىويقول،الكونيالقضاءفيهذا93(.:الأنعام1ئ!تفيص،يزو

أبيلابنالطحاويةشرح)انظر:502،.:البفرة1أنفصئاذ"لمج!ث،)ؤأدتة:الشرعي

1/324(.العز

المعنى.لييتبينولم،المخطوطفيهكذا)2(
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حكمةمبطلالسخطقولومطلقحكمةمعطليرضىمنف!طلاق

بالنتعتةبالشرالرضافصارمفدماأصلأبالخبرالرضاوكان

بنيةصحةحفظأوأذئلدفعبهرضاشزباللصبرصبرناكما

بقوله:قيألقدريالناظمألزمكما-8

بالعقوبةظالمأبجازيذافلمحيلةفيهليلبسكفريقلتوان

أقبمتبحوثفيهذامزوقدوحبلةحولأأثبتوحبنئذ

ئةالعبوفيمخلصأوكافرولومكونلكلمنهمخلصفلا

بعد.تطبعلممخطوطةقدمتكماوالمنظومة
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8)1(ظملفاا8أولأ

التغلبيليث()وقيلئمثبنقاسمبنفرجغرناطةشيوخشيخهو

الأندلسي.سعيدأبو

هـ(.)107سنةولد

،والطهارةالخير،أهلمن،متفننأعالمآفاضلأشيخآكان

الخاصةعندمعظمآ،بنفسهرأسالخلقحسن،والديانة،والزكاة

والعامة.

وتخرج،للسنةمعظمآ،الفقهوأصول،الدينأصولفيإمامأكان

نظموله،مفيدةتآليفوله،وغيرهالشاطبيمنهمالفضلاء،منجماعةبه

حسن.

فيوشارك،والأصولالعربيةفي"برع:حجرابنعنهقال

")2(.بغرناطةالجامعخطابةووليوأفاد،ببلدهوأقرأ،الفنون

318(،-316)صالمالكيفرحونلابنالمذهبالديباج:فيترجمتهانظر)1(

للسيوطىالوعاةوبغية414(،)صالحجالودرة)4/253(الخطيبلابنوالإحاطة

للتنبكي.كلاهما5()2/المحتاجوكفاية4(،)2/الابتهاجونيل)2/243(،

19(.)1/العمربأبناءالغمرإنباء)2(
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هـ(.)782عامتمالحجةذيفيوتوفي

المنظوهة:ذحرتالتيالمصادوثانيأ:

"الإفاداتكتابفيالشاطبيإسحاقأبوتلميذهإليهمنسوبةذكرها

العالمالإمامالفقيهشيخناسئل:فقال،مباشرةلهفسندةوالإنشادات"

وهي:الأبياتهذهمضمونعنلببنسعيدأبوالشهيرالعلم

حجزباوضحدلوهتحيردبنكمذميالدينعلماءأيا

حيلتيوجهفمامنييرضهولمبزعمكمبكفريربيقضىمااذا

شقونيفيهبالذيرافيأناوهلبالقضاارضر:قالثمبضلالقضى

قضبنيليبينواسببلدخوليالىفهلدونيالبابوسددعاني

المشيئةبانباعراضيأنافهلمشبئةمنهالكفررليشاءإذا

علتيبالبراهينفاشفوافبالئهحكمهأخالفأناختيارليوهل

عتي!النبيعلىوالصلاةالحمدبعد-اللهأجله-الأستاذوأجاب

المنظومة.ذكرثمنضه")1(بما

الردفيحسننظم"له:فقال"المذهب"الديباجفيوردتوكذلك

بدونأبيالب")2(.تسعةوذكر:جملتهمن،الأفعالبخلقالقائلينعلى

.المعترضالقدريبيت

المعترضببيتأبياقيعشرةوذكرالحجال""درةصاححبوذكرها

.)3(القدري

173.-172صالشاطبيإسحاقلأبيوالإنشاداتالإفادات)1(

318.-316صالمذهبالديباج21(

.414صالحجالدرة31(
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وهوضوعها:بالمنظوهةهوجزتعريفثالنأ:

ابيات(.)تسعةفيالمنظومة

)الطويل(.بحرمنوهي

علىالناظمفيهارد،المبنىقوية،المعنىمتينةقصيدةوهى

القدر.فيمتحيرأنهزعمالذيالقدرياعتراض

فإن،القدرمسألةفيردموضوعهاوكونالمنظومةهذهولمصر

.الموضوعهذاعنتخرجلمأبياتهاخملة

)9(:المنظوهةهسائلىبعضرابعأ:

وأتوطئةدونالقدريعلىالردفيمباشرةالناظمبدأها-ا

أبياتها:أولفيفقال،الأخرىالمنظوماتفيالعادةهىكمااستهلال

مفز)2(كللدىنكليفألبرضاهبكنولمالكافرينكفرالربقضى

بابفيالسلفمنهجهذهمنظومتةفي-رنحهللة-الناظموأثبت-2

بينيفرقلمإذ،القدريزعمهالذيالإشكالوجهوأبان،بالقدرالإيمان

العبدمنالرضاوأن،بينهماالفرقفأبان،والشرعيةالكونيةالثهإرادة

جهةمنلا،تعالىاللهمنوالتقديربالقضاءالرضاجهةمنمطلوب

القدرييستشكلهكانماهووهذا،عنهمنهيآكانإنبالمقضيالرضا

ذلك:تقريرفيفقال،بزعمه

حخؤابلغوالملكوانفاذهوفوعهأرادعماخلقهنهى

173.-172صالشاطبيإسحاقلأبيوالإنشاداتالإفاداتهناالواردةالأبيات)1(

112،.:الأنعام1تفزوت"وتاقذزممخقعلأتازئكشمآ)ؤتؤ!:قولهإلىيشير)2(
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للخطبئةمصروفةكراهئناوانماحكمأالرثفضاءفنرضى

مشبئةوحكيملتدبيبروسفمشركهعنهنهىقدفعلأترضفلا

بدعوةوعئمبتوفيتيفخمقبعضهمووفقتكلبفأالكلدعا

المشبئةطريقفيتمشيكنتوانشرعهطزقتننهجلماذافنعصى

الثهمشيئةتحتللعبدوالاختيارالمشيئةبإثباتالبيانأتمثم-3

مجبورالعبدفإندثهمرادآدامماالأمرأنالقدرييزعملاحتى،تعالى

:فقال،عليه

الخلبقؤفيلهبتدبيرمريدخالقوالربالكسباختياراليك

البرلةرباللهوجلتعالىبكائنفليساللهبردهلموما

الجوابهوالنظمهذامنالغرضأنببيان،منظومتهوختم-4

:فقال،القدريالمعترضسؤالعلى

البصبرةأعمىوهويناديجهولوسائلسرالىعنجوابفهذا

نصه:ماهذابعدوقعثم

فوقالمكتوبةالستةالأبياتجوابتضمنتالمكتتبةالأبيات"هذه

له")1(.وغفربهتعالىاللهلطفلببنفرج:هذاكاتبهذهنظم،هذا

جعلهابحي!ثبيتلكلدليلآلبابنالناظمعنالشاطبينقلثم

،....تعالىقولهمنمأخوذالأولالبيتفيقول،للمنظومةكالشواهد

نهايةإلىبيتكلفيوهكذا،....تعالىقولهمنمأخوذالثانيوالبيت

المنظومة.

17.هصوالإنشاداتالإفادات)1(
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عليه:قرأناهاوقدالأستاذ،سيدناسطرهما"انتهى:قالئم

تسعةعاممنرجبأواخرفيالأبياتوأنشدنيوالشواهدالأبيات

إ)1(.وسبعمائةوخمسين

17.هصالسابق)1(
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الفالثألهبحث

السنةأهلىبمنظوماتالتعريف

الجهميةعلىالردفي

مطالب:خمسةوفيه

بخلقالقائلينعلىالردفيمنظومة:الأولالمطلب

القرأن.

اط!فماعرة.علىالردفيمنظومة:الثانيالمطلب

المبتدعة.علىالردفيمنظومة8الفالثالمطلب

الانتصارفيالإسلاميةالحميةمنظومة8الرابعالمطلب

تيمية.ابنلمذهب

علىالردفياليافعيمفظومة4الخامسالمطلب

السب!ي.

333
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ظهرت،القدريةبدعثم،والشيعةالخوارجببدعالأمةبليتأنبعد

للأمةيكنولم،تعالىاللهصفاتتعطيلبدعة،الثانيالقرنبدايةفي

عنهتلقفهاثم،درهمبنالجعدأظهرهاأنإلى،قبلمنبهاعهد

إليه.فنسبتوشهرهاصفوانبنالجهم

هوإنماالصفاتتعطيلمقالةأصلإن"ثم:الإسلامشيخيقول

منأولف!ن،الصابئينوضلال،والمشركيناليهودتلامذةمنمأخوذ

درهم،بنالجعدهو...الإسلامفيالمقالةهذهقالأنهعنهحفظ

")1(.إليهالجهميةمقالةفنسبتوأظهرها،صفوانبنالجهمعنهوأخذها

استقرأنإلىبأطوار،السلفعندالجهميةاسمإطلاقمزوقد

ومنهج،العقيدةتقريرفيتعتمدكلاميةفرقةكل:علىيطلقأنعلى

هذافيفدخل،العقليةوالقواعد،الكلامعلمعلى،الاستدلال

.والماتريديةأ2(،لأشاعرةوا،والكلابية،المعتزلة:الوصف

نفىمنكليسمونكانواالسلف"فان:الإسلامشيخيقول

02(.)5/الفتاوىمجموع)1(

.14صالعقلناصرللشيخوالمعتزلةوالجهمية011(،)5/الفتاوىمجموع:انظر)2(
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:الآخرةفييرىلااللهوإن،مخلوقالقرآنإن:وقال،الصفات

جهميا")1(.

إنكارأوأنكروها،السلفردهاالجهميةمقولاتظهرتأنومنذ

باربابهاوصاحوا،عوارهاوبينوا،الخطيرةلوازمهامنوحذروا،شديدآ

صوب)2(.كلمن

هذافيأعرضهسوفماالبابهذافيالمباركةجهودهممنوكان

فيوذلك،المختلفةبفرقهاالجهميةعلىالردفيمنظوماتهممنالمبحث

التالية:المطالب

.القرآنبخلقالقائلينعلىالردفيمنظومة:الأولالمطلب

.الأشاعرةعلىالردفيمنظومة:الثانيالمطلب

المبتدعة.علىالردفيمنظومة:الثالثالمطلب

ابنلمذهبالانتصارفيالإسلاميةالحميةمنظومة:الرابعالمطلب

تيمية.

السبكي.علىالردفياليافعيمنظومة:الخامسالمطلب

)12/911(.الفتاوىمجموع)1(

علىالرد:خصوصآالجهميةعلىالردفيوالجماعةالسنةأهلمصنفاتمن)2(

منوكيرها،حاتمأبيوابن،مندهوابن،للدارميومثلهأحمد،ل!مامالجهمية

القيم.ابنوتلميذهالإسلامشيخمصنفاتسيمالا،المصنفات
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ظم8لناا8اولأ

التيالمصادرفاختلفت،عاوممنأكثرإلىالمنظومةهذهنسبت

:أقوالعلى،ناظمهاتحديدفيذكرتها

ابنذكرهوهذا،المباركبنالثهعبدهوناظمهاأن:الأولالقول

معالمباركابن"رآني:قالحماد)1(،بننعيمعنبسنده"الإبانة"فيبطة

ثمبيديفأخذآتىغد،فيكانفلما،كلمنيفماالأهواء،أهلمنرجل

المنظومة.ذكرثم")2(...يقولأنشأ

منها:لأمور،،تصحلاالمباركلابنالنسبةهذهولكن

،القرآنبخلقبالقولالناسامتحانقبلتوفيالمباركابنأن-

علىبالصبروالوصية،الناسامتحانإلىالإشارةفيهاوالأبيات

متبحر،وفقيه،جليلعالم،الثهعبدأبوالمروزيالخزاعيمعاويةبنحمادبننعيم)1(

منجماعةروايتهضعف،ماتحتىفحبس،يجبفلمالقرآنبخلقبالقولامتحن

سنة،صاحبولكنهبشيء،الحديثفيليسةفقال،معينابنعنهوسئلالعلماء،

2(.230/والثقريب،01/595)السيركل.228توفي

يوسفد.الكتابمحققالمباركلابنال!نسبةهذهعلىووافقه192(،)2/الإبانة)2(

الوابل.
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ذإالمباركابنيشهدهلموهذا،يجبفلمصبربمنوالإشادة،ذلك

هـ()1(.)218فيكانتإنماوالمحنةاهـ()81سنةوفاتهكانت

منآخرموضعفيالمباركابنلغيرالمنظومةنسبنفسهبطةابنأن

.")2("الإبانةكتابه

بنونعيم)3(،يعرفلامنحمادبنونعيمبطةابنبينالسندفيأن

"التقريب"فيالحافظلخصهللعلماء)4(،طويلكلامفيهنفسهحماد

كثيرأ")5(.يخطئ"صدوق:بقوله

وهذا،حنبلبنأحمدالإمامإلىالمنظومةهذهنسبة:الثانيالقول

بنيحىقال...،:رجبابنفقالداالحنابلةطبقات"ذيلفيوردالقول

:البغداديالحنبلييعلىأبوقال:قالدا)7(الإمام"مناقبفي)6(مندة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

372(.)1/العبر:انظر

الموضع.هذافيالمباركابنلهنسبهامنذكرياتيوسوف285(،)2/الإبانة

ولا،ترجمةلهمااجدلم،حسانابنداسحاقالطباخيوسفبنيعقوب:وهما

.الرجالكتبفيذكر

412(.1/)0والتهذيب914()62/عساكرلابندسثمقتاريخ:انظر

/2(.)503

بنإسحاقبنمحمدالحافظابنالوهابعبدعمروأبيبنيحيزكرياأبوهو

،أصبهانتاريخ:منهاكتبآوصنف،وجماعةأبيهمنالحديثسمع،ثقةإمام،مندة

91/)السيرهـ.511سنةتوفي،وغيرها،وعشرينمائةالصحابةمنعاشومن

،593/3.)202

الإمام)مناقبكتاببهالمرادأنالظاهر(الإمام)مناقبمندهابنيحيكتاب

معجمفيوكحاله،8/156الأعلامفيوالزركلي،هنارجبابنلهنسبةأحمد(

مفقود.والكتاب13،211/المؤلفين
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هذه-صاحبنا-أا(الحرانيأحمدبنالوهابعبدالفتحأبوإليئاخرج

أبوأنشدنى:قال"المصباح")2(،كتابفيوجدتها:قال،الأبيات

المنظومة.ذكرثمل!ئحئللةإ)3(حنبلبنمحمدبنلأحمدالفقيهمنصور

صحتها،عدمالظنعلىيغلبأحمد،للإمامغريبةنسبةوهذه

:لأمور

يخبرهـ(476)تالحرانيالوهابفعبد،أصلآلهاسندوجودعدم-

.معروفغيركتابوهوالمصباح"داكتابفيوجدهاأنه

أحديذكرفلمالعلماء،بعنايةترجمتهحظيتممنأحمدالإمامأن-

بل،أقوالهتدوينعلىحرصهممع،لهالأبياتهذهنسبةمنهم

الأبياتلهذهذكريردولم،المصنفاتذلكفيوضنفت،وألفاظه

أيضآ.سندهاانقطاعذلكإلىضمإذافكيف،مطلقآ

منصوربنعليمنصورأبىإلىالمنظومةهذهنسبة:الثالثالقول

وماالسابقةالأبياتذكرأنبعد"الذيل"فيرجبابنقال)4(،الخياط

النجارابنالحكايةهذهروى"وقد:قالأحمدللإمامنسبتهامنيحكى

أبوإليئأخرج:يعلىأبيالقاضيعن،الخياطمنصورأبيطريقمن

كتابفيوجدتها:قالالأبياتهذهأحمدبنالوهابعبدالفتح

)1(

)2(

)3(

)4(

ببغدادتفقه،حرانقاضي،الحنبليالبغداديالجزارتجقتةبنأحمدبنالوهابعبد

سنةتوفي،فصيحآواعظآفقيهآكان،حراناستوطنثم،يعلىأبيالقاضيعلى

2/118(.الأرشدوالمقصد1،49/الحنابلةطبقات)ذيلص.476

ولاأعرفه"لا:العثيمبنالرحمنعبدالمحققوقال،الكتابهذاعلىأقفلم

)1/99(.(موضوعهماأدري

)1/99(.الحنابلةطبقاتذيل

ترجمة.علىلهأقفلم
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هووهذاأحمد،يذكرولممنصور،بنعليأنشدني:قال"المصباحلا

")1(.الصحيح

دون-العلمأهللبعضالمنظومةهذهبأنالقول:الرابعالقول

المحنة،سجنفيوهومشكويه)2(بنللعباسأرسلتوأنها-تحديد

إبراهيمبننصرالفتحأبووكذلك"الإبانة")3(فيبطةابنذكرهماوهذا

فيطويلةقص،ذكراحيثدا)4(،المحجةتاركعلى"الحجةفيالمقدسي

وفيها،النرآنبخلقبالقولامتحانهفيللواثقمشكويهبنالعباسمناظرة

إليئفارسل،المطبقلهيقالببغدادبسجنفحبسني9:مشكويهابنقال

)5(-الحديثأصحابمنرجلإلئفكتب:قالأو-العلماءمنجماعة

فإذا،فيهامافقرأت،عليهأناماعلىويثبتوننييشجعوننيرقعة

مشكويه:ابنقالالأبياتأخروفي،المنظومةذكرثم"...فيها

")6(.والجماعةالسنةعلىأصحابيأنوعلمتالشعر،بذلك"فتسليت

كما،البحثفترةفيداخلةالمنظومةهذهفإن،الناظمكانوأيآ

ذكرتها.التيالمصادرفييظهر

01(.0)1/الحنابلةطبقاتذيل)1(

تاريخوتحديدثرجمةلهأجدلم،الهمدانيمسكويهويقالمشكويهبنالعباس)2(

أبيابنقال،عنهوروىأحمدل!ماماتلميذأنهعلىينصذكرهمنأنإلا،وفاة

إمامناعننقلالهمدانيمثكويهبنأعباس164(:)2/الحنابلةطبقاتفييعلى

فيالعليميوزاد028(،2/الأرشد)المقصدفيمفلحابنقالوكذا.أشياء6

معالمحنةقصةمنهاأشياءإمامناعنانقل:بقوله1/286(،الأحمد)المنهج

!.المعتصم

)3(/2(0)285)4(.)1/617(

1/617.الحجةكتابلفظهذا)5(

2.285/والإبانة1/617،الحجة:انظر)6(
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المنظومة4ذحرتالتيالمصادر8ثانيأ

)ثلاثةمنهاوذكر"الإبانة")1(كتابفيبطةابنالمنظومةهذهأورد

بنحوأبيات)أربعة("الإبانة")2(منأخرموضعفيأوردكما،بيتآعشر(

.الألفاظفييسيراختلافمع،سابقآذكرهما

تاركعلى"الحجةكتابفيمنهاأبيات)ستة(ذكروورد

"31(.المحجة

منهاوذكر")4(،الحنابلةطبقاتعلى"الذيلفيرجبابنوذكرها

المصادر)5(.باقيعنببيتينمنهاانفرد،أبيات)خمسة(

وموضوعها8بالمنظوهةهوجزتعريف8ثالنأ

التيالمصادرفيوردماكلبجمعالمنظومةهذهأبياتعدد

بيتآ.عشر()ستةذكرتها

)البسيط(.بحرمنوهى

القرآنأنزعممنعلىوالرد،ال!نةباتباعالوصية:وموضوعها

فلمالمحنةفيصبرمنعلىوالثناء،تعالىاللهكلامصهاثبات،مخلوق

يجب.

285(.)2/الجهميةعلىالردقسم-الإبانة)1(

192(.)2/الإبانة)2(

)1/617(.ص094تالمقدسيإبراهيمبنلنصرالمحجةتاركعلىالحجة)3(

)4(.)1/99(

المنظومة.أبياتذكرعندعليهاسينبهكما)5(
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المنظوهة)1(8هسائلبعض8رابعأ

وعدمالأهواءوأهلالمبتدعةوهجربالعلمبالأمرابتدأها-ا

:فقال،إليهموالميلمداهنتهم

مبالالأهواءإلىكاووكلمبناعكلواهجربالعلمعلبك

)2(الحاليمنحاليعلىيومأينفعكعلانيةاوسرأبعلمكواعمل

والفالبالقيلأصحابهابضلباعإلىهذابانمبلنولا

القرآنأدنذلكومنالآثار،فيجاءبماالتمسكعلىحثثم-2

:،فقالمخلوقغير،اللهكلام

بأمثالىوأمثالأبشب!شبهأأئرمنجاءمابهأتاكماخذ

بالولابمخلوقالقرانلبسأنزلهاللهكلامالقرآنإن

:فقال،يجبفلمصبرمنعلىوأثنى،المحنةوذكر-3

ضلالى)3(آراءعأوحمبدأنعشفهمأخالصأاثريأفكنألا

وابطالموتإلى)4(الزمانرلبلصيرهمخلوقأكانأنهلو

العاليالخالقكلاميبلىكيفأميبطلهشيءلامايبطلوكيف

وجهالضلالغيرالبلىالىأحدمناللهكلاميضيفوهل

:فقال،وصبرهأحمدالإماممحنةذكرثم-4

حالإلىحالعنزالهلبالسوطبليحبثالصبارالعالمنزألم

285(.)2/الجهميةعلىالردقسم-الإبانةمنهناالواردةالأبيات)1(

)1/99(.الذيلفيإلايذكرلمالبيتهذا)2(

1/617.)تعرفه(للمقدسيالحجةفي)3(

1/617.(المنون)ريبالحجةفي)4(
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سربالخبرمنسربالهفالصبربهالزمانيأنيماكلعلىفاصبر

لفنالعونأمهوأقانلتحبسهفبمفكرالسجن!احبيا

الواليعلىجهلألهمالخروجبرىلرافضةرأسأبهأنبتهلأم

ضلالكلفبهاالكأسئصبرفومعزقةخمبرعلىأصببهلأم

والمالالأعراضعنع!عفبفووعلكنهبلهوهكذاما

المنظومة.هذهمنعليهالوقوفتيسرمافهذا
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4()9ظملفاا8أولأ

بنمحمدبنعليالحسنأبوخرسانمسندالكبيرالشيخهو

الحنبلي.)2(الطرازيالبغداديعثمانبنأحمدبنحمد

النيسابوريين.كبارمنيعد،أديبعالم

الأصمعنحدثمنآخروهو،جماعةمنالحديثسمع

.بالسماع

هـ.422سنةتوفي

المنظوهة:ذحرتالتيالمصادر4ثانيأ

الألفلينفيحرفآلميقولمنعلى"الردكتابفيذكرهاورد

الثه")3(كلامعنوالميمواللام

والأنساب4(،95)17/والسير038(،)9/الإسلامتاريخ:فيترجمتهانظر)1(

اطالوإن،جدآموجزةالمصادرهذهفيترجمتهوردتوقد225(،)8/للمسعاني

الأحاديث.منمروياتهذكرفيبعضهم

57(.-56)4/الأنساب،يستعملهاأوالمطرزةالثيابيبيعمنإلىنسبة:الطرازي)2(

97ص/:مندهلابن)3(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


345المخالفمحلىالردفيالسنةأهلبمنظوماتالتعريف:الثانيالفصل

")1(.القرآنفي"المناظرةكتابفيذكرتكما

وهوضوعها4بالمنظوهةهوجزتعريفثالنأ:

بيتأ.عشر()ستةفيالمنظومة

)الرجز(.بحرمنوهي

بخلقالقولمسألةفيوخصوصأ،الأشاعرةعلىردوالمنظومة

.!الثهكلامعنالحرفونفي،القرآن

المنظوهة)3(4هسائلبعضرابعأ:

:فقال،القرآنبخلقالقائلينالمعطلةمنمحذرآابتدأها-ا

كلائمبضاعتهمقوبمومناللتبابنيحديثمندعوني

اماملهمولبسبهرواإذاأوبكلمنالعصاتفارلق

والخصامالسفاهةشعارهمنفبر)آ(أوعوير)3(أوكسبز

بخلقوقولهم،والصفاتالأسماءبابفيضلالهمذكرثم-2

قائلأ:عليهمفرد،القرآن

اللئاموافتضحالنعطيلالىمالواالجبارعنسئلوااذا

كرامفومبخلقهبقول:فالواالقرآنعنسئلواوان

.6اص:المقدسيقدامةلابن)1(

6.اصقدامةلابنالقرآنفيالمناظرةكتابمنهناالواردةالأبيات)2(

المثلفيويقال،أعورتصغيرفيلغةوهو،الغرابعلىالعربتطلقهاسم:العوير)3(

5(.2/الصحاح،4612/اللسان)انظروعوير.كسير:للكريهين

الخمر.منضربأيضآوهوالعصفور،يشبهطائرهووقيلالحصايخر،فراخالننير:)4(

1/804(.اللغةفي)المحيط

http://www.al-maktabeh.com



والجماعةالسنةأهلعندالعفلبةالمنظومات346

ولامألفقولهفيولاحروفلهلبس!اللهكلام

يراملاكلامي:لهموقالجهاراكلمهماللهكأن

قوله:منظومتهفيفيذكرهومما3-

الحمامبهاطارنلكلقالواصارتكيفالنبوةقبلولو

والسلامفدبتكنبونهتبقىفكبفقبفالنبياذا

:فقال،سريرتهمويفضح،قولهميهجنراجعآكرثم-4

ملاممهجنهمعلىوليسبقينأفاعلمئنهمفهذا

والأنامذلكالاسلامأبىجدبدونوحبدزجللهم

حمامأودجاجكأنهموطيشوزمزمة)1(وهينمة)2(

مداموتشنيعوتلفببظلمأالحقبأهلوازواء

أهلصياحإلىالالتفاتعدمإلىالسنةأهلداعيآختمهاثم-4

:فقال،الحقمنعليههمماعلىوالثبات،الباطل

نظاملهلبسالذئبعواءنعاوواوانالملحدبنوفول

دواملهلبسالظلمف!نصبرأالأحراربنيبافصبرأ

كرائمآخرهالزوروقولبضاملاأبلجالحقوان

لابحيث،الصوتتتابعوهو،فلانبنيمنزمزمةجاءتنا:يقال،كثششنة:زمزمة)1(

74(.1/اللغة)جمهرةئفهم.يكاد

ئفهم.لاالذيالكلاموالهينمة،كلامهاخفىأي:هينمةهينم:يقال:الهينمة)2(

13/157(.واللسان،26/البلاغة)أساس
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الفاظم::أولأ

ال!يملفي.طاهربابيالمعروف،لي!لفةبنمحمدبنأحمدهو

به.التعريفسبقوقد

المنظوهة:ذحرتالتيالمصمادر4ثانيأ

ذكرحيشا،للذهبي"الإسلام"تاريخفيالمنظومةلهذهزكزورد

بيتأ")1(.وعشرونبضعة"وهى:وقال،أبياتسبعة

سبعةمنهاوذكرالكبرى!)2(،الشافعية"طبقاتفيدكرتوكذا

فقط.أبيات

)4(.مستقلةوظبعت)3(.مخطوطتانلهاويوجد

)7/577(.للذهبيالإسلامتاريخ)1(

41(.)6/للسبكيالكبرىالث!افعيةطبقات)2(

برقمالظاهريةفيلمخطوطةأصلمنمصورةالمنظومةهذهعلىوقفتوقد)3(

برقممصورةوهي،الإسلاميةبالجامعةالمخطوطاتمكتبةفيوذلك)3816(،

بنعليسامعهاخطوهو،واضحبخط،نفيسةنسخةوهيالغمرية(مجاميع)08

سمعات.عليها،نفسهالسلفيطاهرأبيعنكتبها،الصوريحمدون

لها.تحقيقهفيالجزائريشامةأبورضاأشارثانيةومخطوطة

رضا-،برلينونسخة،الظاهريةنسخة،مخطوطتيننسختينعلىب!خراجهاقام)4(
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وهوضوعها4بالمنظوهةهوجزتعريف8ثالنأ

بيتآ.(وعشرين)تسعةفيالمنظومةهذه

)الكامل(.بحرمنوهي

سهلباسلوب،المبتدعةعلىالردفيركةل!ةناظمهافيهاأحسنوقد

على-إنهاحتى،معانيهاوسعة،ألفاظهاسهولةفيهذاتلحظموجز،

فرواهاالعلماء،منجمحعندوالمنزلةالقدرعظيملهاكان-وجازتها

النسخةعلىالسماعاتفيكماالأجلاء،العلماءمنكبيرعدد

)1(.المخطوطة

المنظوهة)3(8هسائلبعض4رابعأ

من،الباعأهلضلالببيانمبافرةمنظومتههـنخنةالناظماستهل-ا

:فقالمعطلآ)4(،منهمكانومن31(ممثلآمنهمكان

.بيروتحزمابنمكتبةطبعةصغيركتيبفيوطبعتالجزائريشامهأبو

وسمعهاكتبهاوكذا،المقدسيالواحدعبدبنالغننعبدالحافظ:منهم)1(

وأبو(،المدارستاريخفي)الدارسكتابصاحب،النعيميمحمدبنالقادرعبد

وغيرهم.،السلفيسبطمكيبنالرحمنعبدالقاسم

.الجزائريشامهابورضابتحقيقللمنظومةالمحققةالنسخةمنهناالواردةالأبيات)2(

:الاصطلاحوفي،بهشئههبالشيء:ءالحيمئل،التشبيههو:اللغةفيالتمثيل)3(

2/853،الوسيطالمعجم)انظر:بمماثل.تقييدهامعمعينةكيفيةعلىالشيءجعل

165(.3/الفثاوىومجموع

وصفاته،تعالىالثهأسماءنفي:الاصطلاحوفي،والفراغالخلو:اللغةفيالتعطيل)4(

،212615/الوسيطالمعجم)انظر:.تعالىالثهبذاتقيامهاوإنكار،بعضهاأو

15(.1/الفصل87،صالواسطبة
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ضلالاألمبينالحقمنهجعنمثفهوالفعظلالمجشئم)1(ضل

الإشكالاحاولواقدمعشبرمنزعوالابئكرأماثفهم)2(وأئى

تصورواالمجسمة،بأنالطائفتينلهاتينالضلالمئشاأبانثم-2

صفاتهعنتعالىاللهفعطلواالمعطلةوقابلهم،بخلقهوشبهوهتعالىالثه

ذلك:فيفقال،التنزيهزاعمين

تعالاالاتهوصففيخذقدالذيالحذتعذوافالأؤلون

مثالاعزاللةولبسجسمأجنسنامنصورةوتصؤروه

مفالابالمفالآفبخالقرآنييجاءمافعظلواوالآخرون

عنالإعراضفيالبدعأهلطريقةرنحه!ةالناظمبينبعدها3-

اللهخشيةدون،للمحدثاتصهاظهارهم،قدرهاوانتقاص،النصوص

:فقال،تعالى

منالائفبدلاخشوأووأؤهيقبلواأنالمصطفىحدبثوقيلوا

وبالاالعظبيماللهمنتخشواوتملنابالفحذثاتوتظاهروا

السلف،أئمةمنجملةذكرفيل!ك!لن!الناظمشرعذلكبعد-4

منهم،الأخذعلى،حاثآالسنةبلزوملهمالمشهودالأكابروعلمائها

فقالط:المعتقد،فيجادتهمولزوم

وقالاأتاهومابالشافعحمحمدئقآراقنيافعليك

بهايستقيموالوزنالصحيحةفهي،المجسممنبدلآالمفلكلمةجعلالناظمليت)1(

والتجسيم.الجسملفظإطلاقفيماإلىالإشارةسبقتوقد،أيضآ

)القاموس.وأمثالأماثلوالجمع،الأفضلوالأمثل،أفاضلهمأي:أمثالهم)2(

.(5601ص
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وكمال!زتبةالترئةفاقالذيادرلسبقمحمدأعني

ويخعالاسجئةالأنامشيخواجفهمأعزهمبأنوافقم

بالاماالأذىمنرآهوبمالائملومةاللهفيبخصتمقن

خصالاالعاتمينبينالمرضبئالمقنذىاإماماحنبلابقذاك

-لجي!عليهكانماهوالأصلأنببيانمنظومتهختمثم-5

:فقال،وصحابته

لافلاسواهوماعلبهقذمآوصحئهالرسولكانماوالأصل
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4(1)ظملناا4أولأ

السزمزيمحمدبنيوسفالمظفرأبوالدينجمالالشيخهو

نهجمنظومةفيبهالتعريفوسبقهـ.776سنةالمتوفى،الحنبلي

.الرشاد

المنظومة8ذحرتالتيالمصادرثانيأ:

مؤلفاته"ومن:فقالالوافر"،"الردفي)2(الدينناصرابنلهاأشار

تيمية:ابنلمذهبالانتصارفيالإسلاميةالحميةكتابنظمآ

لهمخلاقلاقومالروافضانأمنلهمقالفدفرقةمعارضا

بنظام،الأبياتتلكوهدم،المقبولالردهذافيأحسنوقد

والشذرات15(،0)1/الغمرو)نباء2(،47)6/الكامنةالدرر:فيترجمتهانظر)1(

المنضدوالدر)5/143(،الأحمدوالمنهج)3/357(،الحجالودرة942(،)8/

1(.181)3/الوابلةوالسحب554(،)2/

يعرف،الث!افعيالدمشقيالقيسيمحمدبنالثهعبدبكرأبيبنمحمدالدينشمس)2(

ولي،مؤرخآحافظآكانببغداد،وتفقهونشأهـ،777ستولد،الدينناصربابن

الأولاد،فقدعندالأكبادوبردالوانر،الرد:مؤلفاتهمن،الحديثدارمشميخة

ص.842سنةمسمومآتوفي،وغبرها

243(.7/الذهبوشذرات3/793،الكامنةالدرر)انظر:
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")1(.المعقولوجلال،المنقول

والجماعةالسنةأهلعندالعقلبةالمنظومات

")2(.السنة"منهاجكتابتقاريضفيكاملةوردتكما

فيالإسلامية)الحميةباسمكتابفيالمنظومةهذهطبعتوقد

()3(.تيميةابنلمذهبالانتصار

"فهرسفيوكذلك")4(،"الأعلامفيإليهاالإشارةووردت

.")5(لفهارسا

عليها)6(.الوقوفلييتسيرلممخطوطةنسخةولها

وهوضوعها:بالمنظوهةهوجزتعريفثالنأ:

ابنلمذهبالانتصارفيالإسلامية)الحميةالمنظومةهذهاسم

()7(.تيمية

بيتآ.()152أبياتهاوعدد

232.صالوافرالرد)1(

فيهيبل،المحققاضافةمنأنهاهذايعنيولا25(،-)1/17السنةمنهاج)2!

لعلاقتها،النساخبعضإضافةمنأنهاشكولا،للكتابالخطيةالنسخبعض

.الكتاببموضوع

سنةبالهندالعلميالمجمعمطبوعاتمنأحمد،مقبولالدينصلاحبتحقيق)3(

.ص8913

251(.)8/للزركليالأعلا!)4(

)1/27(.للكتانيالفهارسفهرس)5(

232(:صالوافرللردتحقيقه)فياللهحفظهيقول،الشاويشزهيرالث!يخلدىوهى)6(

جدأ(.جميلبخطعندي)وهي

232.صالوافرالرد)7(
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)البسيط(.بحرمنوهي

ناظمها،تمكنتلحظ،المعنىقوية،المبنىمتينةمنظومةوهي

11(.ألفاظهاجزالةمن،شاعريتهوقوة

الذي)2(،السبكيالدينتقيعلىهذهمنظومتهفيالناظمرذوقد

فيالرافضةعلىردهفي،تيميةابنالإسلامشيخمنفيهنالنظمآأنشا

باطلوأن،الإسلامشيخردمناسبةعدمزاعمآ"،السنة"منهاجكتاب

علىوشنعوا،صدورهمبهاوضاقث،السبكيأتباعالمنظومةهذهأذهلتوقد)1(

معلقآقالإذ،الكوثريومنهم،الحججبهمضاقتإذاالباعأربابكعادة،ناظمها

الترجمة-صاحبوكانالعصر،شافعيةبعضعليهاردإوقد:المنظومةهذهعلى

،الرواةمجالسإلىمنصرفآ،الدينوأصولالكلامعلمعنبعيدآ-السزمزييعني

أهلمنالرواةمقفدةكغالب،بالنعلالنعلحذوشواذهفيتيميةابنوراءيصير

للبراهينأمثالهمقرائحتثسع.ولا.يعذر..لاومنيعذر،منومنهم،زمنه

..صافهما"العامةمنازلفيويبقون،الصحيحة

المكيفهدلابنالألحاظلحظكتابفيالناظمترجمةعلىمعلقأ)الكوثري

16(.اص

الرسائلمقدمةفي-المنىأبوكمالوهو-المعاصرينأحدعلقالتعليقهذاوبنحو

67.ص.تيميةبابنوافتتانهالبصيرةفيبعمىالناظمفوصفتجاوزبل،الس!بكية

بلغثماعلىواضحلدليلوناظمها،المنظومةهذهعلىهولاءحنقأنشكولا

باطلهم.وفضحبهمالنكابةمنالمنظومةهذه

القاضيوالد،الشافعيال!ئبكيعليبنالكافيعبدبنعليالدينتقيالحسنأبو)2(

للاشاعرة،منتصزأشعريص،683سنةولد،الطبقاتصاحبال!بكيالوهابعبد

تكملة:مؤلفاتهمن،وورعئسكمنفيهمامع،عصرهفيال!نةأهللعلماءمعاديآ

علىودوهو،التعليقمسألةفيوالتحقيق،يكملهولم،المهذبشرحالمجموع

21/253،للصفديالوافي)انظرهـ.756شةتوفي،الطلاقمسالةفيتيميةابن

والدهترجمتالسبكيالقاضيابنهأطالوقد14،252/كثيرلابنوالنهايةوالبداية

-01/913.238:صفحةمئةفبلغتالشافعيةطبقاتفي
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هذازعمهالسبكينظموقدالرد،يستحقولايخفىلاظاهرالروافض

بقوله:صدرهابيتآ)1(،عشرستةمنمنظوميمافي

وكذبهعلمفيالناسأجهلمنلهمخلاقلاالرواففقومإن

مذهبهاسنقباحالرفضلهجنةافكهمودعنغنبةفيوالناس

تعصبهفيالرففكالالىداعخلائقهتطهرلمالمطهروابن

أضربهواسنبفاءالردبمقصدوفئعليهردتيميةولابن

مشربهصفوفيكدريشوبهبماالمبينالحقخلطلكنه

بمفربهأوبشرقسبرحئبثلهفهوكانأنيالحشوبحاول

مما،الإسلامشيخعلىبهيشنعبماهذهمنظومتهالسبكيملأوقد

بالقولواتهمه،حشويبأنهأتهمهحيث،عليهصدرهفييكنهكان

علىافتراهمماوغيرها،ءلمجب!النبيقبرزيارةوبمنع،لهاأوللابحوادث

.الإسلامشيخ

انتظمحيث،بتوممعالفنظومةهذهعلى-لىئحتدل!-السزمزيردفكان

ثم،منظومتهضمنالسبكيبيتفيورد،منظومتهفيكلهاالسبكيأبيات

التيالقضايامنلكثيرهذهمنظومتهفيتطرقوقد،أبياتبعدةعليهيرد

وعاصرالإسلامشيخعاصروأنهلاسيما،الإسلامشيخعلىخملت

السبكي.

)01/176(.السبكيطبقاتفيانظرها)1(
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المنطوهة)1(8هسائلبعض4رابعأ

بقوله:منظومتهالناظماستهل-ا

تطلبرفيأعانيأمركلفيبهأستعبنحمدألذالحمد

نعصبرمنوأبدىعليثاطغىاحينأخيمناننصانيفيسبمالا

نوثب!فيعلبه%رفقلتوهوئمفترئوافكأوعدوآبفبأ

وم!هبيماظلمأتبميةابنعلىومعنقدأقولأالمعندىأيهايا

شيخعلىزعمهاالتيالسبكيمزاعمتفنيدفيالناظمشرعثم-2

لعدم،الرافضيعلىردهفيأخطأالإسلامشيخأن:ومنها،الإسلام

هذهعلىردأالناظمفقال،باطلهملظهورالرافضةعلى.الردإلىالحاجة

الشبهه:

بموجبهأعظمواجبردهبلافكهمردعنفنيةلاوالثه

نصلبرفيزهوأيخنالاسلاأوادالصحابةبسبونأبتركون

تحزبهفيجهمرهطولابهأحدبفللمشنيعمقالهذا

فردحشويآ)2(،كانتيميةابنأنزعمه:السبكيزعمهومما-3

مقبولالدينصلاحبتحقيقللمنظومةالمحققةالنسخةمن.هناالواردةالأبيات)1(

أحمد.

منكانمن:بهاويعنون،السنةأهلعلىالمبتدعةانترهاقديمةتهمةالحشوية)2(

منفيعتبرونها،والآثاربالحديثيشتغلمنبهايعنونوقد،عامتهمأيالناسحشو

لها.فيشب،العلمحشو

الزنادتة"علامة:يقولابىسمعت:تالحائمابيابنالىبسندهاللآلكائيوروى

مجموع02(.)وانظر0)1/الآثار"إبطاليريدون،حثسويةالسنةأهلتسميتهم

08(2/عيسىابنوشرح،بعدهاوما4146/وبعدهاوما4/86الفتاوى

ه!.عمربنالثهعبدالصحابيبهنوصفعبيدبنعمرورئيسهماجترأبل
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بماالوصفوأن،الصفاتأثبتمنلكلفريةهذهبأن،الناظمعليه

رسولمعذلكالمشركونفعلكما،لهحجةلامنحجةهويشين

:فقال،كتنالثه

بأطيبهفوليمنالعلموظائفملاوااذالحقأهلبالحشووسمث

مكذبهمنوحموهسببلهفاتبعواالنقلصحبحأتاهمقوم

بهئقاسض!ئهبلاالنقولفيهثبتتماالعرشلالهوأثبتوا

:قالأنإلى

نجنبهفيوتفالوامذمملهوفيلكودقيالمصطفىفأحمد

بكعبهيسموكاهنمعلثمرجلأومجنونأوساحزوقيل

فلقئهمنالبراياخيرلشانرجلفيالفعليشينالاسملوكان

يقولتيميةابنأنزعمه:منظومتهفيالسبكيمزاعمومن-4

شيخعلىالفريةهذهكذبالناظمفأبانلها()1(،أوللا)بحوادث

النونية:فيالفيمابنوقال=

قرآنومنأثرمنبالوحياقتدىلمنقولهمالعجائبومن

الإنسانأمةوفضلةدالوجوفيحشوآيعنون

علىبهشنعمما،الحوادثتسلسلبمسالةتعرفوهي،لهاأوللاحوادثمسالة)1(

تيميةابنف!ن،تيميةابنمرادفهمعنعجزممنوهذا،تيميةابنالإسلامشيخ

منيشاءلمافاعلفهو،تعالىالثهفاعليةبدوام-ذلكفيللسلفمتابعآ-صرح

.الأزلمنخالقبأنهموصوففهو،الخلقومنها،الأزل

القولعينهوعندهالقولهذافانذلكمعنىإداراكعنفهمهقصرمنوعند

منخالقتعالىالربدامفما-المخلوقاتهيوالحوادث-الحوادثبتسلسل

.الأزلمن)مخلوق(حادثهناكيكونأنفيجوز،الأزل

بذلك.الإسلامشيخعلىشنعالمغلوطالفهمهذاومن
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يحدثلمتعالىبصفاتهمتصفآيزللمالثهبان:قالإنماوانه،الإسلام

ب!حدىللسبكيإلزامهفيالناظمأحسنثم،ممتنعأكانأنبعدشيءله

:ثلاث

ولا،قدرةولا،علملا،لهصفةولاكانسبحانهأنهتقولأنأما-أ

كفر.وهذاالصفاتمنذلكغير

ممتنح.وهذا،عليهمستحيلةكانتأنبعدصفاتهأحدثتقولأو-ب

الغواةقولفتضاهي،عنهممتنعةالاختياريةالأفعالإنتقولأو-بر

المبطلين.

لأن،بصفاتهمتصفآيزللمالثهأنالصحيحالقولالايبقفلم

متصفأكانأنبعدالكماللهحصليكونأنيجوزولانقصفقدها

.بضده

النظم،منتمكنهعنينبيمما،الدقيقالمعنىهذاالناظمفأنتظم

المسائلمنتعتبرالتيالمسالةهذهبيانفيأصابقدالإسلامشيخأنوالحق

الإسلامشيخقالحتى،أفهامدونهاوقصرت،أقدامفيهازلتالتي،العويصة

لهتبين:والالتباسالاشتباهمنفيهامالهوتبين،الحقائقهذهتدبر"فمن:عنها

صحيح)موافقةالأبصار!.فيهاتحارالتيالمهامةهذهفيالنظارأكابرمحارات

1/275(.المعقوللصريحالمنقول

المسألة:هذهيجليمنمتمسآنونيتهفيالفيمابنوقال

الأعطانالضيقالمقامذافيالورىلأقدامنهاياتهذي

الحيرانغمرةمنالورىينجيبينبفتحيأتيالذيفمن

الرضوانمعالمأوىجنةمنأهلههوالذييجزيهفالثه

تيميةابنبينالحوادثوتسلسلالعالمقدم:كتابفيمفصلةالمسالةهذه)وانظر

(.الكواريلكاملة،والفلاسفة
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:فقال،الدقيقةالمسالةبهذهالراسخعلمهمع

واعجبهالمحكىأفربمنفذاكلأولهامبدالاحوادثأما

كعنظبه)1(صقرفماادرجعشكذافماالكلامفيفاقصرالفهمفينصرت

مصوبهمنفولمخطيءلبانكذاالجوابئمكذاقالقلتلو

كربهلانببانأفصلتفصلتولوالجوابفأجملتقولأأجمك

بسبهكفرتأصلأقدرةلاكلامولالديهعلمولاكانقلتان

بهاحنججتمانقصسمتحقهفياسنحالتهابعدأحدثهاقلثأو

منكبهرفعمبثأبقدرمنهاستحالتهابعديوجدهاوكيف

بأنصبهمفوامرءفولضاهيتممننعمنهاختيارفعلقلتأو

نقربهفيبعبدأوبالكلاممنصفأالفعلبصفاتبزلولم

الاختيارية،الثهصفاتفيالسنةأهليعتقدهماالناظمبئقكما-5

:فقال،النوعحيمثمن،الأزلمنبهامتصفيزللم!الثهوالن

نرئبهمنهالمعبنلا3فل!بالفعالنوعكذاالكلامنوع

منصبهنفيفيفاعلمعصفعولادمقارنةعقلذويفهموليس!

لمغضبهئعدأأزعر،،وصفهمنذايفضبثميبففبرضىئحب

علىردهفيأخطأتيميةابنأنزعمهفيالسبكيعلىردكما-6

ذلكفعاب،الرافضةعلىردفيها،كلاميةمسائلبإيرادالروافض

:يقولإذالسبكي

وقوله،116صالقاموسانظرمنه.الأصفرالذكرأو،الظخمالجراد:العنظب)1(

انظر.طاقةبهلهلشلشيءيتعرضلمنيضربمشهور،مثل(فأدرجعثمكذا)فما

2276/اللسان
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تطلبهفيوضلاذبدعةبلهدىالكلامعلمفيللناسوليس

علمرذفيهمةلهكانالذيمن:بالسؤالل!ئخلةالناظمفتعقبه

شيخأمالسبكيأهو،أهلهومقار!ة،بهالانشغالوعيب،الكلام

كتابهفيالكلاميةالمسائلهذهأوردماالإسلامشيخإنثم؟الإسلام

المسائلمنبهيستدلونبماالروافضإلزامبابمنإلا"السنةأمنهاج

الفرية:هذهعلىردأالناظمفقال،عليهمحجتهمفقلب،الكلامية

وأصلبهمنقولبأصوبصفويادالأفقالمنطقردهوأمأنتأ

تألبهفيعلبهر"الخلقحجمبالرففأنث!يخأوادئعلم

لأصوبهنفرلرأوالعقلبالنقلقاطبةالعلبمأهلدلموطالما

ابنبينفيهاالخلافوزذكثيرةمسائلذكرفيالناظمواستمر-7

السلف،لمنهجمتبعوأنه،تيميةابنمعالحقأنوأبان،والسبكيتيمية

بقوله:،المنظومةختمأنإلىالاعتقاد،مسائلمنقررهفيما

لمذهبهنصرأتبميةابنعنمحجلاأوردتهانبذةفهذه

لمنصبهالأعداءالباعذويعلىبهأسنعبنحمدأدنهوالحمد

بكوكبهاستهدىومنوصحبهشرفاالورىخيرعلىالصلاةثم
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ظم:لفاا:أولأ

)1(اليافعيالشافعييوسفالدينجمالبنمحمدالثهعبدأبوهو

اليمني.

عليها)2(.وقفتالتيالمصادرفيترجمهعلىلهأعثرلم

ابنالإسلامشيخبزمنعهدهقربإلىيشيرمامنظومتهفيولكن

يبرزبأنإياهومطالبته،السبكيمخاطابتهفيظاهروذلك،والسبكيتيمية

ولرد)3(.

.حضرموتقبائلمنويافع،اليمنجنوبفيموضع)يافع(إلىنسبه:اليافعي)1(

85(.2/خلدونابنتاريخ4،334/البلدانمعجم)انظر:

ترجمتهأجدالم)1/901(:السنةلمنهاجمقدمتهفيسالمرشادمحمدالدكتورقال)2(

الإسلامية.الحميةكتابمحقققالوكذايدي،.بينالتيالمراجعكلفي

هذامنقريبوهو،الصوفياليافعياسعدبنالثهعبد:المشهوراليافعيهووليس

هوليسولكنهـ،768سنةوتوفي،الإسلامشيخمععداوةوله،أيضآالعصر

لا،خالصةسلفيةالمنظومةوهذه،منهجهالمنهجولااسمهالاسمفلا،هناصاحبنا

التنبيه.ح!نفقطالاسملتشابهولكنماخذأ،ف!يهاتجدتكاد

أنهمع،تيميةابنتلاميذمنيعتبرهأنسالمرشادمحمدبالمحققحداماهذاولعل)3(

1/901(.السنةمنهاج)مقدمة.ترجمةلهيجدلمبأنهسابقآأتر
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وكذا،العلوممنواسعبطرفصهاحاطتهببراعتهقاضيةوقصيدته

.معتقدهحسن

المنظوهة4ذحرتالتيالمصادرثانيأ:

أشارأحدآرأيحتوما)1(،المنظومةلهذهمخطوطتينعلىوقفت

قبل.منالمخطوطتينلهاتين

الألوسيفقال"،العينين"جلاءكتابفيذكرتفقدالمنظومةوأما

الشيخبنمحمدالشيخردها"وقد:السبكيأبياتعلىتكلمأنبعد

تتميماردهامعبذكرهابأسلا،اليمنيالشافعياليافعيالدينجمال

كاملة.المنظومةذكرثم")2(...وهى،للفائدة

")3(.السنة"منهاجتقاريضفيذكرتكما

المتقدمللسرمري"الإسلامية"الحميةبمنظومةملحقةنشرتوقد

وإنمامخطوطاتهامنشيءعلىيقفلمالمحققولكن41(،عنهاالكلام

".العينين"جلاءفيهيكمانشرها

وهوضوعها:بالمنظوهةهوجزتعريفثالثأ:

.أبيات(وعشرة)مائةأبياتهاعدد

برقموهيالإمامجامعةلمكت!بةالمهداةالغسافيمكتبةفيالأولىالمخطوطة)1(

برقمالإمامجامعةفيمحفوظةالثانيةوالمخطوطة،صفحاتيستفي)8898(

.)4312(

32.صللألوسيالعينينجلاء)2(

011(.)1/السنةمنهاجتقاريض)3(

تيميةابنلمذهبالاتصارفيالإسلاميةالحميةاسمهابمنظومةملحفةنشرت)4(

المنظومة.بهذهالتعريفتقدموقد،للسرمري

http://www.al-maktabeh.com



والجماعةالسنةأهلعندالعفلبةالمنظومات362

)البسيط(.بحرمنوهي

لهذهالعاموالموضوعالبناء،وقوة،الحسنغايةفيوهي

في،تيميةابنالإسلامشيخعلىردهفيالسبكيعلىالر!:المنظومة

منظومتهفيالسبكيأبياتالناظمضمنوقد،عنهاالكلامالمتقدمهائيته

ناظمها،تمكنعنينبيوذلك،العقديةالمسائلمنجملةفحوت،هذه

رائق.شعريقالبفيالهامةالاعتقادمسائلمنجملةأوردإذ

لييظهرفلمالاعتقاد،مسائلتقريرفيالسلفطريقةعلىوهي

مخالفة.أيفيها

المنظوهة)1(4هسائلبعضرابعأ:

بقوله:،منظومتهالناظمبدأ-ا

بهأمرتماوأنىالالهفضلبهأستزيدحمدأدئهالحمد

بهبسنعبنعبدخابفماتأنيمعضلةكلفيبهوأسثعبن

حين،السبكيعلىردوأنه،النظمهذامنالغرضبينثم-2

علىردهويستقل،تيميةابنالإسلامبشيخفيهايقدحمنظومةانشا

:فقال،السنةمنهاجكتابفيالرافضة

وانتبهالدينتفيالقضاةفاضينفوههقدكلامأفاسمعوبعد

بهبسنقلمالاالأمرمنببفىكداحبنالسبكيالحسنأباأعني

مشنبه%.كيروالروافضحزبعلىالأمامردمابذكرفقال

والنبهالناسفضلاءبفضلةشهدتالذيالحبرتيميةابنأعني

37.-32صللالوسيالعينينجلاءمنهناالواردةالأبيات)1(
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والشبهالاشكالمنأزالبمايمدحهراححنىالردفاستحسن

منجبهفبرشعرأبياتوفالخالفهالماخهذابعدلكنه

:قالحينالسبكيزعمهماعلىالناظمردثم3-

مذهبهالرففواستقباحلهجنةافكهمردمحنفنيةفيوالناس

الرافضة،علىالردأهميةمبينأ،الدعوىهذهعلىالناظمفرد

:فقال،للسلفجادب!عليهمالردوأن،قولهملشناعة

بهأمرتماأمرأنفسكألزمتلمذهبهالحاميالرجلأيهايا

لمذهبهأصلأمسبنهمبرىومنالرسولصحبباكضيفيتقول

بهشعرتمالكنالإفكهوهذاافكهمردعنفنبةفيوالناس

شبهمنالحقلسبيلونصرةومعذوةنصحأواجبردهبل

النبهباذويعلبهنوجبونذافماالكرامالصحبفينفؤذإذا

السبكيانتقدهاالتيالمسائلبيانفيالناظمشرعذلكبعد-4

مقتفيوأنه،الإسلامشيخمعالظاهرالحقأنوبين،الإسلامشيخعلى

.واعتقادهطريقتهفيالسلفلآثار

الكلوأن،والفعليةفنهاالذاتية،تعالىلئهصفاتإثباتذلكومن

:فقال،الحدوثعنمنزهةكذاتهصفاته،بالثهقائم

موجبهعندكمالوصفبكلمتصفأمازالسبحانهفالرب

شبهولارلببلاالنصوصبهوردتفعلبهوكذاذانبة

بهأقرمنبراهابقبنأبهقائمةفسمينعلىنراهاكما

فيالخوضوترك،جاءتكماالصفاتإثباتأنبئنكما-5

:فقال،السلفمذهبهوكيفياتها،
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والشبهالنكببفشائبةكيرمنوردتكمامروهاالقومومذهب

الشبهفيولاهومنجهميقولكماالصفاتبتعطبليرونولا

وأغربهمعبودباخبثيدلىصنمأعابدالااللهشبهما

بهيلوذربالهيدريولبسعدماعابدالابعطلولا

الجهمية،مذهب،مبتدعتينفرقتينقولبطلانوبئن-6

:فقال،والحلولية

بهأشارماإلايفهمولبسنطلبهيبفىمعبودهوالجهم

بهفادرالجهمكنفاةنخلللهمالحلولىأهلمعوالاتحادي

مغربهمبلومالواعلبهمراجتفاسدةكلفيدخلوادرلهمن

شيخعلىانتقدتالتيالطلاقمسألةإلىالناظمغزضقكما-7

يغنيلاالسبكيردأنفابان،فيهاعليهرذأنهالسبكيوزعم،الإسلام

:فقال،شيئآ

بهظفرتعقلأولانفلأحقفتفما)1(الطلاقفيعليهرددتوما

لمذهبهشال!فياللهعادةهيكمامنكالذهناعمىالقصدفاسدبل

بهعلوتبلعليهعلوتفماتناؤلهكيحماهحولنزلت

مضربهعندالمناياتجولسيفأترىالجوابفيفانظرأجابوقد

واسمهالطلاقمسألةفيالإسلامش!يخعلىالردفيللسبكيكتابالىيث!ير)1(

بالطلاقالحلففيالمحققالنظر)أو"الطلاقفيالتعليقمسألةفيالتحقيق

،01/913الطبقاتفيابنهوكذلك21/253،الوفيفيالصفديذكره،،المعلق

السبكية.الرسائلضمنمطبوعوهو
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قولحقيقةبينءلجب!ماللهرسولقبرإلىالرحالشدمسألةوكذا-8

الرحالشدمنعوإنما،نفسهاالزيارةيمنعلمبانه،فيهاالإسلامشيخ

:فقال،النصوصبهجاءتالذيالحقهووهذاللقبر،

بهيقوللاأمر)1(الزيارةنركبهركمعنداليهنسبنموما

والشبهالاشكالصدىفيهاأؤالباجوبةذاعنفقدأجابكم

معربهالفولفيفطنةذيلكلمناسكهفيهلىانبينوقد

بهرماهممنينصفهفالئهبهيشانببهنانرميتموه

مشربهصفومنبهاالأنامسقىتدبرهامنأمووالجوابوفي

وانتبهفادرإليهاالرحالىشدبلالزيارةنفسمانعأيكنولم

والئبهالتحقيقأوليالقرونخيرمتبعأالنقلبصحيحتمسكأ

مشنبهكيرقولأقالكماقالواكلهمالحقاهلالأئمةمع

قبرزيارةمنيمنعالإسلامشيخأنبهتانآزعمهماعلىالردفيكتابللسبكي)1(

الوفيفيالصفديذكرهإ،الأنامخيرزيارةفيالسقامإشفاءكتابهاسميك!النبي

شدمنالشرعمنهمنعممامنعإنماءلطئان!الإسلامشيخأنوالتحقيق21،255/

تشد"لا:عليهالمتفقالحديثفيوردلما،الثلاثةالمساجدغيرالىالرحال

والمسجد،هذاومسجدي،الحرامالمسجد:مساجدثلاثةالىالاالرحال

،.الأقصى

لزيارةالرحالشدمنعمنالشرعبهقالبماقالإنمالنهتانأتيميةابنالإسلاموشيخ

الدينتقيالقاضيوهو-الفتوىهذهتيميةابنأعداءمنعدوفأخذالقبر،

جم!.النبيقدرمنبالتنفصورماهالشيخعلىبهافشنع-هـ(075)تالإخنائي

الإخنائي(.على"الرداسمهالإخنائيعلىردالإسلامولث!يخ

كتابفيالمسالةهذهفيالسبكيعلىالهاديعبدابنالإسلامشيختلميذردكما

أ.السبكيعلىالرذفيالمنكيإالصارم
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مسائلمنكبيرلعددذكزفيها،جدآطويلةوالمنظومة-9

بقوله:،منظومنهالناظمختموقدالاعتقاد،

والشبهالنظمفيوقافبةبحرآمواؤنةهذاباجوابكهلىا

وأطببهبفضىمائزعلىجارلهلانفادحمدألذوالحمد

بمذهبهالهاديالمصطفىمحمدشرفآالورىخيرعلىالصلاةثم

كوكبهأنوارمنالجؤاشرقماكلهمالفروالصحابو"أله
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ألرابحألمبحث

السنةأهلىبمنظوماتالتعريف

الصوفيةفلاسفةعلىالردفي

هطالب8خمسةوفيه

حتابفيماعلىالردفيمفظومة8الأولالمطلب

.للسعوديالفصموص

عربيابنعلىالردفيمنظومة8الثانيالمطلب

.للسعودي

كلفهمعنالفصوص.جلاءهنظومة:الثالثالمطلب

.للسعوديمضوصتقي

عربيابنعلىالردفيمنظومة4الرابعالمطلب

للسفاقسي.

علىالردفىمفظومة4الخامسالمطلب

.النصارى
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علىأصلهفيئنيالمبتدعةالمذاهبمنمذهبآ)1(الصوفيةتعتبر

شرعأ.المذمومالغلودرجةإلىوالتقشفالزهد،فيالمبالغة

ولا!،الرسولزمنفيبالصوفيالوصفيعرفيكنلمولهذا

بزمن.ذلكبعدإلاالنسبةهذهتعرفلمبله!،الصحابةزمنفي

الإيمانإلىي!النبيزمنفيالنسبة"كانت:الجوزيابنيقول

أقوامنثأثموعابد،زاهداسمحدثثم،مؤمن،مسلم:فيقال،لإسلاموا

،)،(+مئتينسنةقبلللقومظهرالاسموهذا....والتعبدبالزهدتعلقوا

المحمديةالصلقيةالس!نيةالنبوية"الطريقةعنالبعدهذابهمزالوما

فيهاخالفواومهالئه،مفاوزإلىالأهواءبهمتجارتحتى")3(الشرعية

الملة.عنبعضهمبهاوخرج،الشريعة

تحته،طانللايصاالكللحهاشتقاقاأصلحولوالكلامالصوفيةتعريفاتكثرت)1(

وعوارف927،صللفيريالرسالة:انظرالقومكتبمنذلكمنوللاستزادة

.(501)5/للسهرورديالمعارف

-رمعهالصوفيةعندالاقحرافمظاهر:فيالنسبةهذهحولماتعآكلامآوانظر

بعدها.34(وما)1/محمودلأديبماجستير

.14هصإبليستلبيس)2(

1/98.الدرءفيالإسلاملشيخالعبارةهذه)3(
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والجماعةالسنةأهلعندالعقدبةالمنظومات037

وهم،الشرينبينفجمعت،اليونانفلسفةأشربتمنهمنابتةفنبتت

")1(.الصوفيةفلاسفة9يسمىمن

ببعض!متأثرين،الباطلةومعتقداتهمطوامهممنكثيرفيوهم

الوجود()2()وحدةبقولهمفيواضحآالتأثرهذاولظهر،اليونانفلاسفة

قبلمنبهابالقولمسبوقينوهم،الصوفيةفلاسفةكباراعتقدهاالتي

)3(.اليونانفلاسفةبعض

نأإلىذهبوا...اليونانقدماء"إن:البيروفيالريحانأبويقول

وتحل،مختلفةبصورفيهتتراءىالأولىالعلةوأنواحد،شيءالموجود

الإتحاددا)4(.معالتغايرتوجبمتباينةبأحوالأبعاضهفيقوتها

وعلى،الصوفيةفلاسفةورثه،ضلالوميراث،شؤمتركةفهي

إماموهو،هذافيالقوممقدمفهو)5(،عربيابنالدينمحيرأسهم

بوحدةالقولأنعلىينعقدالإجماعويكادالوجود،بوحدةالقائلين

)6(.يديهعلىإلاالمتكاملةصيغتهفييظهرلمالوجود

23.هصالحميدعبدعرفانللدكتوروتطورهاالصوفيةالفلسفةنشأة:انظر)1(

بهم.الئعريفتقدم)2(

5/276.الفتاوىمجموعانظر:)3(

الصوفيةالفلسفةنشاةعن-مرذولةأوالعقلفيمقبولةمقولةمنللهندماتحقيق)4(

24.ص

الأندلسيالحاتميالطائياللهعبدبنأحمدبنمحمدبنعليبنمحمدهو)5(

فيبمرسيةولدالصوفيعربيبابنالمعروفالدينمحيالملفببكرأبوالمرسي

،وضلالاتطوامولهالوجود،بوحدةالقائلينراسهـ()056سنةرمضان17

سنةالآخرربيعفيهلك،وزندقةكفرآالمحققينالعلماءعدهامنكرةوأشياء

3/801(.والميزان،23/48النبلاءاعلام)سيرص()638

.ههصالسهليالثهعبدللدكتوروآثارهاوعقائدهالأتهاالصوفيةالطرق:انظر)6(
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والجماعةالسنةأهلمنظوماتمنبجملةتعريفالمبحثهذاوفي

فيوذلك،عربيابنراسهموعلى،الصوفيةفلاسفةعلىالردفي

التالية:المطالب

الفصوصكتابفيماعلىالردفيمنظومة:الأولالمطلب

.السعودياللطيفعبدلناظمها

.للسعوديعربيابنعلىالردفيمنظومة:الثمانيالمطلب

تقيكلفهمعنالفصوصجلاءمنظومة:الثالثالمطلب

.للسعوديمخصوص

للسفاقسي.عربيابنعلىالردفيمنظومة:الرابعالمطلب

أا(.النصارىعلىالردفيمنظومة:الخامسالمطلب

بعضومشابهة،جهةمنتفردهابسبب،البحثبهذاالمنظومةهذهالحقت)1(

.النصارىلضلالاتالصوفيةضلالات
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والجماعةالسنةاهلعندالعفدبةالمنظومات372

8(1)ظملناا4أولأ

اللهعبدبنبلبانبناللطيفعبدالدينسيفالأميرهو

.البيسريالقرافي)2(السعودي

هـتقريبأ.065سنةولد

فسمع،وأسمعهالحديثسمع،المذهبشافعي،دينآخيرأكان

الدمياطىالدينشهابلهوخرخ،زشئقابنمن"البخاري"صحيح

جزءأ.

مسائلعنوسأله،له،ومحبةتيميةابنالإسلاملشيختعظيملهكان

.الفصوصفيماحكمبيانفيمصنفوله،عربيابنأقوالحكممنها

بالقرافة.هـودفن736سنةالآخرربيع17فيمات

الشافيوالدليل154(،)3/العصروأعيان(،012)91الوافي:فيثرجمتهانظر)1(

162.صللبقاعيالغبيوتنبيه)2/28(،الكامنةوالدرر)1/428(،

الخليج،حافةعلىالقاهرةمنالقنطرةبابخارج:السعودأبىزاويةإلىنس!بة)2(

434(.)2/للمقريزي)الخططبها.انقطعلماالسعوديأيوببالشيخعرفت
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373المخالفعلىالردفيالسنةأهلبمنظوماتالنعريف:الثانيالفصل

المنظوهة4ذحرتالتيالمصادرثانيأ:

ابنترجمةعنالمنبي"القولكتابفيالمنظومةهذهوردت

:فقال،للناظمبنسبتهاالسخاويصرحوقد،للسخاوي")1(عربي

الاقصرائيابنزكرياأبوالزمانفخرالعلامةأفادنيهمصنفآ"فقرأت

جمعه،الشبليأقشبنأحمدبخطوهو،أجلهفياللهفسحالحنفي

فيماحكم"بيانوسماه،وسبعمائةعشرةإحدىسنةشهورفيالسيف

".المردودةالباطلةوالأقوالالمفسودةالاعتقاداتمن)2(الفصوص

الأولى:،نظمهمنبقصيدتينوافتتحه

الفصوعرومفتريهمنشيعلىقومإنكاولمنكرعجبت

)3(.كاملةالمنظومةذكرثم

قصيدةشرحفيالقواعدوتصحيحالمقاصد"توضيحفيوردتكما

")4(.القيمابنالإمام

عامالقرىأمجامعةفيماجستيررسالةفيفقطنصفهوخقق،مخطوطالكتاب)1(

تطبع.لم،كبيرينمجلدينفي،مدركالعربيبنخالد:الباحثبتحقيقاص،421

جدأ،عظيمةبطوامفيهاجاءالتيالعربىابنكتبمن"الحكم"فصوصكتاب)2(

شروحهومن-زعموا-رموزهوحلألفاضهبشرحواعتنواالصوفيةضلالبهواحتفل

منوغيرها،القاشانيوشرح،أفنديباليوشرح،التبريزيشرحالمطبوعة

.للتراثالأزهريةالمكتبةطبعةمنهاطبعاتعدةمطبوعوالكتاب،الث!روح

منشاكلهوماالحكمفصوصكئابتضمنهإوما:تيميةابنالإسلامشيخعنهوقال

364(.2/الفتاوى)مجموع.(ظاهرةمنأقبحوباطنه،وظاهرآباطنآكفرف!نه:كلام

فيفما،فيهكفرلاكانف!ن،الفصوصكتابتواليفهأرداإومن:الذهبيوقال

23/48(.)السيربالثه(.فوآغوثاه،النجاةالعفوالئهن!ألكفر،الدنيا

023.-2/228للسخاويعربيابنترجمةعنالمنبيالقول)3(

)4(/1(.)015
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والجماعةالسنةأهلعندالعفلبةالمنظومات374

وهوضوعها:بالمنظوهةهوجزتعريف4ثالثآ

بيتآ.)ثلاثون(المنظومةهذهأبياتعدد

)الوافر(.بحرمنوهي

"فصوصكتابهفيوردوماعربيابنعلىالرد:وموضوعها

ذلك.علىاتبعهمنوذم،قولهخطورةوبيان"،الحكم

المنظوهة)1(8هسائلىبعض8وابعأ

:فقال،عربيابنكلامإنكارعليهمأنكرممنمتعجبآبدأها-ا

عومفتربهالفصومنشيعلىفومانكارلمنكرعجبت

فيهقالمادليلناوأنوآهولاالنبيررداعلى

بوحدةكقوله،الطواممنعربىابنكتاباحتواهماوبين-2

:فقال،الخلقعينالحقوأنالوجود،

)2(مدعيهيكفرالفولوهذاطرأالخلقعينالحقبأن

يرنضيهلاوماكأوثانشيءلكلالعابدينوأن

بعدها.وما2/228للسخاويالمنبيالقولكتابمنهناالواردةالأبيات)1(

فيأفما29-39(:)الفصوصقوله،البابهذافيالشنيعةعربيابنإشاراتمن)2(

يضادلاوالشيء،واحدةحقيفةالوجودف!نضد،الوجودفيفما،مثلالوجود

نفسه:

بائنثمومطمصصولثمنحطكائنيبقىلم،الحقالايبقىفلم

توله:وكذلك

عبذأنتفيهلهلمنرثوأنتعبذفانت

عهذالخطابفيلهلمنعبذوأنترثوأنت
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سفبهفدم)1(ملحدمفالةبراهكبزولافبرأراوا

يليهومنالجهولومنكرهأصابوافبهكلهمبراهم

:فقالإليهيصغياوعربيابنيتابعمنحكمأبانكما-3

نابعيهجميعأضلواوقدكفورأأمسىمصدقوكل

يزدرلهل!ومننكربلااليهيصفيمنكلوبأثم

الصريح،الباطلمنالفصوصفيمابيانأيضآذكرهومما-4

:فقال

ولجنلبهالمرادفهملمنصريحكفرباطلكلام

بقتضيهالحقيقةحكمولاهذاوالأحكامالنصخلاف

لابتقيهلمنوزندقةمببقكفركلهوذلك

عليه:ومصليا!اللهرسولمادحآبقولهوختمها-5

لمرتجيهيعموعدلهحقأالمختارالسبدوذاك

بنبهوبنيمحمدوآلنترىالصلواتافضلعليه

فجتبيهمنايرضاهكمادوامأمسرمدةفجددة

أيضاوهوفهموقلةورخاوةثقلمعوالكلامالحجةعنالعيي:الناسمنالفدم)1(

2/36(.الصحاح،12045/)اللسان.الجافيالأحمقالسمينالغليظ
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والجماعةالسنةأهلعندالعقد!بةالمنظومات376

ظم4لفاا:أولأ

.السعوديالثهعبدبنبلبانبناللطيفعبدالدينسيفالأمير

به.التعريفوسبق

المنظوهة4ذحرتالتيالمصادر4ثانيأ

عوبي"ابنترجمةعنالمنبيالقولداكتابفيالمنظومةهذهوردت

نأبعدذكرهاحيث،للناظمبنسبتهاالسخاويصرحوقد،للسخاوي

وهي-الثانيةالمنظومةأي-"الثانية:بعدهافقال،السابقةالمنظومةساق

،إنسانبكلمضرةلأنها،الإخوانالفصوصمنبهايحذر:قالكما

لفسادأضربل)1(،الشينواقتضائهاالعيننإنسالبعلىكانتإذاكضررها

")2(.المستبصرينالعقلاءعندالدين

القواعدوتصحيحالمقاصد"توضيحفيإليهاالإشارةوردتكما

منها.الأولطالبيت")3(وذكرالقيمابنالإمامقصيدةشرحفي

.العبارةهذهمعنىلييتضحلم)1(

.23.صالمب!نيالقول)2(

)3(/1(.)015
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:فقال،لهبنسبتهاهذهمنظومتهفيالناظمصرحوقد

الناظيمنظمأبداهماأرضاهومنوسامعهالمنشئهاواكفر

الراحبمالكربمب!مداد%جونظمهانبسراذاللطبفعبد

وهوضوعها4بالمنظوهةهوجزتعريف4ثالنأ

بيتآ.(وأربعون)سبعةأبياتهاعدد

)الكامل(.بحرمنوهي

فيماوبيان،ضلالهوبيان،عربيابنعلىالرد:وموضوعها

وتحذير،الكفريةوأقوالهطوامهإلىوالإشارة،الصريحالكفرمنعقيدته

مسلكه.سلوكمنالناس

المخالفينومجاهدة،المستقيمالصراطإتباعضرورةبيانمع

والمبتدعين.

المنظوهة)1()هسائلبعض4رابعأ

:فقال،سنتهعنوالذب،-لجب!النبيإتباعوجوبمبينآابتدأها-ا

جاؤيموحكممنابحقيقةنبينااتباععلبنافرض

لازبمعفدبصحبحلمصدقامنرىولافبهشكلابنبفن

الصاريمبحدردعأبخلاتأنىمننجاهدأنبلزموالشرط

-!رالنبيلدينمناقضعربيلابنالفصوصكتابأنوذكر-2

:فقال،أمثلةلذلكوضرب،دايمانكفرضدانوأنها

بعدها.وما2023/للسخاويالمنبيالقولكتابمنهناالواردةالأبيات)1(
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والجمامحةالسنةأهلمحندالعقديةالمنظومات378

الهاشيمئنوحكمالفصوصوكذاهماضدانوالابمانوالكفر

بآثيمليسالكونفيعابدمنأا(عبادةكلبقرالفصوصمنشي

صائيمتقيومننوحعهدمنمضيقدممنالأصنامعابديمن

جاربمعبدوفعلالمطبعفعلفيفرقلاعندهواحدالكل

ناعيمبعيشكدأيفوزممن21(بنصنااللعينفرعونولفول

:فقال،الضلالاتهذهبقولهعربىابنحكمبينكما-3

ظاليماظلمالإضلالفيواراهوبظنهبقولهالكفورفهو

دائيمجحيمفيخلدوعذابذوفهخلدنعيمانولقول

لازمكفرتولالمعذبعندذوقهلذيذعذبوجدانه

النصحوهو،المنظومةلهذهنظمهسببالناظمأوضحكما-4

ماالعجلعبدوالماإسراثيلبنيحتى،تعالىالثههومعبودكلأنعربيابنعند)1(

عربىابنيقول،عليهمإنكارههارونعلى!موسىأنكرولذا،اللهغيرعبدوا

ماعلملأنه،هارونمنبالأمرأعلم!موسى)وكان191(:)صفصوصهفي

،.إياهإلانعبدلاأنقضىقدالثهأنلعلمه،العجلأصحابعبده

:!قولهفيكماالنارأهلومن،لعينفرعونأنالقرآنبنصأي:بنصنا)2(

42،.:القصص1آلضفبرجين،ينىمممالقئمزؤتيزتملمخةألذئآهزفيأؤآئئفتيئم

عينقرةموسى)وكان:ذلكفييقول،مؤمنفرعونف!نعربيابنعندوأما

شيءفيهليس،مطهرآطاهرآفقبضه،الغرقعنداللهأعطاهالذيبالإيمانلفرعون

نصلهموما،شقائهالخلقعامةنفوسفياستقرإوقد:قالأنإلى"الخبثمن

102(.)الفصوص،.إليهيستندونذلكفي

دينمنبالاضطرارفسادهمعلومكفر،القول)وهذا:هذاعلىمعلقآتيميةابنيقول

منولابل،القبلةأهلمنأحد-اعلمفيما-اليهعربيابنيسبقلم،الإسلام

.هـا،فرعونكفرعلىمطبقونالمللأهلجميعبل،النصارىمنولااليهود،

2/927(.الفناوى)مجموع
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:فقال،عربيابنضلالاتمنوالتحذيرللأمة

الفاهيموفهمل!ثلذيببدوظاهرأنصحيبالتببانأوضحت

تصافيمبوصفمفرووأوبصدبرفبةالنفيالعبدلهيصفي

الزاعيملوهمأصلأئبدهمنعبادهكلحقيأخذفالثه

)1(سالمبصدرلصدد5ممنلهأصفىمنجمبعأضلفلمد

بقوله:ختمهاثم-5

الحازمحذارنصدقهفاحذرلكنةوالفصاحةجهلفالعلم

بعظائملهضدفيجاءقدف!نهالحنيفاللينلسلامة

وأمثالهعربيابنأنمنهظنآ،الشنيعةالأتوالهذهبمثلينخاعمنالعامةجهالمن)؟(

عليهميثنونفلذا،الخلقسائرعنبهتفردواماوالولايةالعلممنبلغواالذينمن

بقوله:الناظمعناهمالذينهمهؤلاءفمثل،بعيدةمعانيإلىاقوالهمويصرفون

(.سالمبصدريصدقه)ممن

ولاهؤلاء،بفولالظنيحسنونالذينالجهالاوأما:تيميةابنيقولهؤلاءوفي

بكلاميتكلمونالذين،العارفينالمشايخكلامجنسمنأنهويعتقدون،يفهمونه

للكتابومتابعةوولمانااسلامافيهمتجدفهؤلاء،الناسمنكثيريفهمهلاصحيح

بهم،للظنواحسانا،لهؤلاءاقرارافيهموتجد،التقليدىالمانهمبحسب،والسنة

كافرإلاهؤلاءعلىيثنىأنيتصورولا،وضلالهمجهلهمبحسب،لهموتسليما

2/367(.الفتاوى)مجموعضال".جاهلأوملحد
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والجماعةالسنةأهلعندالعفدبةالمنظومات038

ظم:لفاا4اولأ

.السعودياللهعبدبنبلبانبناللطيفعبدالدينسيفالأمير

به.التعريفوسبق

المنظوهة:ذحرتالتيالمصادرثانيأا

عربي"ابنترجمةعنالمنبي"القولكتابفيالمنظومةهذهوردت

"وهذه:،فقالللناظمأيضآبنسبتهاالسخاويصرحوقد،للسخاوي

الفصوصبجلاءلقبهاإثهوقال،كتابهأثناءالناظمأوردها،ثالثةقصيدة

هنالا)1(.فقدمتها،مخصوصتقيكلفهمعن

فيالقواعدوتصحيحالمقاصد"توضيحفيكاملةذكرهاوردكما

")2(.القيمابنالإمامقصيدةشرح

وهوضوعها:بالمنظوهةهوجزتعريفثالنأ:

()3(.مخصوصتقيكلفهمعنالفصوص)جلاءبناظمهاسماها

232.ص:السابق)1(

232.صالمنبيالقول)3(

.)1/015()2(
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بيتآ.(وثمانون)تسعةأبياتهاعدد

381

)الرجز(.بحرمنوهي

أيضأوفيها،قالهماواستعظامعربيابنعلىرد:وموضوعها

،الفصوصكتابأعطاهوأنه!النبيرأىبأنهعربيابنزعمتكذيب

عليه.والرد،شناعاتمنبهجاءوماالوجود،بوحدةقولهوبيان

المنظوهة)1(4هسائلبعضرابعأ:

كاذبآ،-لجب!للنبيرؤيتهمنعربيابنزعمهمامعظمابدأها-ا

:فقال

إفدامهوفيجرأتهو!ففيكلامهشرحدونالمحابرنفنى

منامهبزورالهاديعلىكذبأنعمدأيفولىبأنيستبحمن

مرامهبسوءشكبلاكذببأنهاللبببتنبيأفواله

:فقال،الخلقعيناللهبأنعربيابنزعمهماوذكر-2

هوامهكلبهريشملوالخلقخلقههوأنهفبهقالاذ

فوامهوصفووجودوعيونهبداقدشيءكلصورةورآه

هذهفي،عربيابنمزاعممنكثيرأذكرأنهمعرنحةلنةوالناظم-3

منهاكثيرأتركبل،كلهايذكرهالمأنهيبئنأنهإلا،قبلهاوماالمنظومة

:فقال،لشناعتها

حرامهوثبتمفهوبملقببحشرحهبمكنقالقدماكلما

اعظامهعنضلفهمكلعندائمأوالمعظمالمقدسجل

بعدها.وما2232/للسخاويالمنبيالقولكتابمنهناالواردةالأبيات)1(
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والجماعةالشةأهلمحندالعقديةالمنظومات382

كلامهعندالفومدبنلبيانبلبةللامتحانفننةهي

:فقال،الحكمفيمثلهف!نهشناعاتهفيصدقهمنأن-وبئن4

امامهب!نباعالضلالةوسطمنففمبحكبملهمومصدق

آثامهمعالكفلمزيدولهمضىقدممنالأئمكلحازقد

،السلامعليهمالرسلأعداءفيقولهفيعربيابنفضحكما-5

:فقال،الحقعلىبأنهم

لزامهوجوبحقعلىكانواأنهمنوحأعداءفيقالمن

تمامهحقفبهحقائقجهلواأ!نامهمناركياستجابواولو

سلامهداروسطفربمحينفيثووابأنهمعادفيتالىمن

اكرامهمنالجوداستحفواوبهبجرمهمالمسنفيمالصراطسلكوا

،!الخليلإبراهيمرؤيافيعربيابنقول،ذكرهومما-6

:فقال

)1(منامهلحكمتعبيرآبدرلمبأنهالخلبلحقفيقالمن

لمرامهيرنتنلممااثباتقدستذات!فاتحصربعدمن

أوهامهمنالعرشربففداهبنوهمابنهبذبحفأراد

منلنفسهحمايةبالإسلاميتظاهرزنديقعربيابنأنوبئن-7

:فقال،القتل

حكامهلدىكفرأتنلهامنخائفأالخبيثةالنفسبهيحمي

رؤيافيعربيابنرأيحولشيعلىأقفولم،وشرحهالفصوصكتابجردت)1(

.!الخليل
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باستسلامهوالآهالذيهلككلهاوالحفائقالشرائعجفل

بقوله:ختمهاثم-8

خيامهببنوتحلبهنحياالذيالهدىوتابعبقولما!!

سلامةدوامربىمنفعليهمسلمعبدلكلالنجاةفيه

نظامهعقدالدينأصلعلماءصحبهمعوألهنببهوعلى

الهامهمنفهووشكرأحمدأختامهاالعظبملفهوالحمد

نمامهحكمبالأفضالوعلبهاجراوهجودهمنبداحمدأ

بعصامهوأتفىتمسكوبهلمرادهلواصلالوصولفيه

صحيحة،المعانيمختصرةالأبيات"تمت:الناظمقالثم

زعمهمابذكر،فسادهلبيبلكلمبينة،اعتقادهمتضمنة،المباني

.)1("وأراده

232.ص/المنبيالقول)1(

لمولكن،بيتآعشرأثنىأبياتهاعددأيضآعربيابنفيرابعةمنظومةلكت!وللناظم

كتابمنالتحذيرفيهياذ،عقديةمساثلعلىاحثوائهالعدمهنااذكلوها

ومطلعها:،فحسبالفصوص

والخصوصيىمنهمالحكموأهلالفناوىأهلعصرناائمة

الفصوصيىفيمامصدقبكفرحكمآبالحققولهمترادف

24(.اصالمنبيالقول)انظر
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:()\ظملفاا:أولأ

أبيبنإبراهيمبنمحمدبنإبراهيمإسحاقأبوالدينبرهانهو

المالكي.السفاقسيالقيسيالقاسم

هـ.796سنةحدودفيولد

المذهب،مالكي،كثيرةعلومفيمتفننمفسر،نحوي،فقيهعالم

والشامية.المصريةبالديارعصرهفيالمالكيةرئاسةإليهانتهت

منهمالعلماء،منجماعةمنوسمعبمصر،حيانأبيعنأخذ

والذهبي.الدينناصروابنالمزي

وقد"القرآنإعرابفي"المجيدكتابأشهرهامنكتبآصنف

فجعلهالمفسرينسبيلفيهوسلك،حيانلأبي"البحر"كتابمنلخصه

ص!اعرابآ)2(.تفسيرأ

هـ.743سنةأولوقيلهـ،742سنةأواخرفيتوفى

الدرر)6/138(بالوفياتالوافي64،صالمختصالمعجم:فيترجمتهانظر)1(

المفسرينطبقات،01/89الزاهرةالجوم425()1/الوعاةبغية)1/57(الكامنة

276.صللأدنروي

2/7016.خليفهلحاجيالظنونكشف:انظر)2(
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المنظوهة4ذحرتالتيالمصادرثانيأ:

عربى"ابنترجمةعنالمنبي"القولكتابفيالمنظومةهذهوردت

له:ترجمبعدمافقال،للناظمبنسبتهاالسخاويصرحوقد،للسخاوي

والحافظ،الدينشمسالإمامأخوهمنهسمعهاقصيدةبخطه"قرأت

ذكرهاثم")1(...وهى،وسبعمائةوثلاثينسبعسنةكلاهما،الذهبي

كاملة.

وهوضوعها:بالمنظوهةهوجزتعريفثالنأ:

بيتأ.(وأربعون)ثلاثةالمنظومةهذهأبياتعدد

)الطويل(.بحرمنوهي

معتقدهم،بطلانوبيان،عربيابنأتباععلىالرد:وموضوعها

الوجود.وحدةفيمذهبهمعلىوالتشنيع

المنظوهة)3(4هسائلبعض8رابعأ

صولةله)3(الدينبجلاليلقبزمانهفيلقاضيىمادحآابتدأها-ا

:فقال،المبتدعةعلى

2/268.للسخاويعربيابنترجمةعنالمنبيالقول)1(

2/268.للسخاويالمنبيالقولكتابمنهناالواردةالأبيات)2(

منلديتحضلماغايةولكن،الناظممدحهالذيالدينجلالمعرفةمنأتمكنلم)3(

للسنة،نصرةلهكان،الدينبجلاليلقب،الناظمزمنفيقاضأنه:الناظمكلام

يقول،البدعةوفمعالسنةفيهانصر،قومتينعليهمقام،الحلوليةعلىوصولة

منظومته:فيالناظم

السبقاحزتمقدالدينبنصرسواكملهاومنالمسلمينقضاةأقاضي

فوقايعتليأنالدينكواةوكادجمعهماشتدعندمابجدوقمثم

والشرقاالغربطئققدلكمصنيعالهدىوانتصرالدينلواءاقمتم

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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وشقاوشقهمماالنصرسهاموفزقالحفافلنئخذالدينجلالبمثل

مزقاوأمزقهمالفومجموعوفرق)2(شبانهمواففل)1(الدبنجمداةوفافي

يلزموما،قولهمشناعةوبين،الحلولأهلبدعةالناظموذكر-2

:فقال،منه

الخلفالابسفدالحقالالهوأنواحدأالكونبرىحلوليفمنهم

حقالهفطبغالعاصيحزبهوفيعابدأدثهالأصنامعابديرى

رزقاولاهناككلألامعارفثمارهاعدواالرضوانجنةوفي

قوله:،بينهاالتيشناعاتهمومن-3

ذوفابهخصصناقدلذنيوعلمحجابكموالعلومخجبتموقالوا

سحقالهمفشحقاصومكذاحجابلعارفوالصلاةالصلاةوقالوا

ببقىعندهمنكلبففلامحقولأخامرثالمحبةكأساذاوفالوا

كرقاقدلججواالكفرظلماثوفيضفةالشرائعكلعطلوالفد

)3(،فرعونفيالطائيعربيابنقولمنظومتهفيذكرهومما-4

:فقال

فدوةذاكفيالطائيفشيخهم

محقفااللعينفرعونقوليرى

مرمنأماتوقدعرفانأحازوقد

الحفاهوالوجودفيشيءكلبرى

الصدقاعرفوفدفربفيحلوقد

فسفابكنسبولمذنبأيقترفولم

/01)اللسان.هزمهمإذ:القومفل:يفالوالكسر،الضربوهو:الفلمن:فقل)1(

.)324

941(.14/)اللسانشبآ.:وجمعها،وطرفهالسيفحد:الشباة)2(

.فرعونفيعربيابنتولالىالاضارةسبق)3(
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لأنبيائهم،المكذبينالهالكةالأممفيعربيابنقولوكذلك-5

الناظم:فقال

شوقا)2(أكرقواقدالحببنارونوح)1(هلاكهمفيفزئواهودفومبرى

موقابهمجاهلبنلكانوابفوثوتسرهمشواعأ%وتركواولو

لبيانإلاذكرهاماوأنه،المقولاتهذهشناعةالناظمبينثم-6

،الفصوصعربيابنكتابفليطالع،ذلكفيشكومن،مقالتهمشناعة

يوصي،ثمقولهلازموليست،عربيابنقولنصوصهذهأنيجد

:فيقول،الكتابهذابإحراق

النطقااوجبقداللهئنواظهارمفالهاعظبمضلالاتوهذي

حرقابهابادرئمنصوصأنجدهافصوصهفطالعشكفيكنتوان

:فقال،هذاضلالهعلىعربيابنأتباعمنجملةوذكر-7

طوقاطوقواقدبالكفروكلهممثلهسبعبن)3(كابنكويمنوكم

عذابآوليس،لهمتعالىالثهمنتقريبهوإنمالوطقومعذابإنعربيابنيرى)1(

نتيجةعلىيصلونفما،الأرضحظفذلك،أمطرهماذا"ف!نه:فيقول،عليهموقع

الهياكلهذهمنأراحهمعليهمالريحب!رسالهولكن،..بعد.عنإلاالمطرذلك

.901صالفصوص.يستعذبونه،امزأيعذابالريحهذهوفي...المظلمة

.11اصالفصوصانظرهود.قومفيالسابقزعمهبنحو)2(

النبوةأنمنها،فاسدةوأقوالأحوالله،الرقوطيإبراهيمبنالحقعبدهو)3(

إليه،يوحىأنينتظر،مدةحراءغارفيفمكث،تحصيلهافيسعىبل،مكتسبة

كذبلقد:قولهمنها،رديئةأقواللهأانتشرت:الذهبيعنهيقولوخسر،فخاب

هـ.966سنةهلك،،بعدينبيلا:قالحيث-!ك!الرسوليعني-كبشابن

293(.3/الميزانلسان13،261/والنهاية)البداية
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أسفاولاثراهماللهبردفلا)3(فارضابنالفنوي)2(وكالششنري)1(

:فقال،ابتدأهاكماالدينجلالللقاضيمادحأختمهاثم-8

وفقاتسعدكمالأقداوزالتولابمممراطوعالأيامزالتفلا

الورقاحئتأوالأوراقاهنزتومامرتتيدامماالعزفيراقيأودم

تولعوله،مطبوعديوانلهصوفيشاعر،الششتريالنميريعليالحسنأبوهو)1(

سنةتوفي،وتصوفعنهافانقطعوغنىرئاسةذاكان،مدحهفيوقصائدبالحلاج

7/161(.الطيب)نفحص.668

غاليصوفي،وتلميذهعربيابنصاحب،الصوفيالقونويإسحاقبنمحمدهو)2(

وبينوبينه.المذهبشافعيوكان،ورباه،أمهالعربيابنتزوج،لشيخهمتعصب

،المخصوصالطورتحقيقفيالنصوص:كتبهمنمكاتباتالطوسيالديننصير

03(.6/هـ)الأعلام672سنةهلك

عنهقالالإتحاد،فيالمشهورةالتائيةصاحب،الحمويمرضدبنعليبنعمرهو)3(

قصيدته:عنوقال"،عظيمةبليةوهذه،شعرهفيالصريحبالاتحاد"ينعق:الذهبي

العالمفيفما،فيهحيلةلاالذيالاتحادصريحالقصيدةتلكفييكنلم)ف!ن

هـ632شةالفارضابنهلك،.ضلالولازندقة

2(.341/والميزان،22368/)السير
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ظم8لفاا:اولأ

هذهأنظنيعلىغلبوالذي،المنظومةهذهناظمعلىأقفلم

فيهاالقيمابنوتق!صق،غيرهعندأجدهالمإذ،رنخلةالقيملابنالمنظومة

ظاهز)؟(.

المنطوهة8ذحرتالتيالمصمادر4ثانيأ

مناللهفان"إغاثةكتابهفيالقيمابنكاملةالمنظومةهذهأورد

")2(.الشيطانمصايد

أبياتها4وعددبالمنظوهةهوجزتعريف4ثالنأ

بيتآ.(وعشرون)خمسةأبياتهاعدد

)الوافر(.بحرمنوهي

ابنعيسىالمسيحألوهيةادعائهمفيالنصارىعلىردوالمنظومة

وكلهم،المنظومةوردتحيثاللهفاناغاثةلكتابتحقيقمنأكثرعلىوقفت)1(

ورودهاالا،بثيذلكعلىمنهمأحديستدلولم،لئهتالةالقيملابننسضهايرجحون

فيها.نفسهوظهوركتابهفي

035(.)2/اللهفانإغاثة)2(
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تلزم،للنصارىإلزاماتبإيرادتةبرناظمهافيهاأحسنوقد،!ىمريم

)1(.المسيحبإلوهيةدعواهممن

المنظوهة)3(:هسائلبعضرابعأ:

الفكاكيستطيعوالنبمافيهيلزمهم،للنصارىبسؤالابتدأها-ا

:فقال،منه

وعاهممننريدجوابهسرالىلناالمسيحأعباد

الالههذافماأمانوهفومبصنعالإلهماتإذا

وضاهنالوااذافبشراهممنهنالوهماأرضاهوهل

فواهاوهت%افقونهمفبهفعلوهالذيسخطوان

ئقتل؟ثمإله-زعمكمعلى-يكونكيفمنهمتعجب-كما2

نصرةعنالعظامالملائكةتخلتوكيف؟يدبرهإلهبلاالكونويبقى

تطيقكيفعليهاصلبأنهتزعمونالتيالخشباتتطيقوكيف؟الإله

:فقال؟الإلهحمل

دعاهلمنيستجيبسمبعالهبلاالوجودبفيوهل

كثيرةالنصارىدينفسادعلىالدالةالوجوهأنأواعلم:ثيم!يةابنالإسلامشيخقال)1(

الصحيح)الجواب.،فسادهلهتبينلوازمهوتصورمذهبهمالعاقلتصوروكلماجدآ

/2.)114

الله!بعثانبعدالصليبيةالأمةدينأن"والمقصود::القيمابنويقول

وتنقص،والشرائعالعقولمعاندةعلىمبنيشةثلاثمائةبنحوقبلهبل،يمحمدآ

فليسالبليةهذهمنبحظهيأخذلانصرانينكل،بالعظائمورميه،العالميناله

2/928(.اللهفان)إغاثةإ.الحقيقةعلىبنصراني

035(.)2/اللهفانإغاثةمنهناالواردةالأبيات)2(
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علاهوقدالترابنحتئوىلماالسبعالطباقخلتوهل

بكاهسمعواوقدبنصرهمعنهالأملاكتخلتوكيف

ففاه)1(%مشدوالحقإلهادحملالخشباتأطاقتوكبف

قفاهصفعواقدحبثوطالتجمداهأيدينمكنتوكيف

أحىفهل،حيأعادثممقتولآماتأنهقلتمأنبأنكموألزمهم-3

:فقال،تزعمونكماربآ؟القبريضموكيف؟سواهربأحياهأم؟نفسه

سواهربلهالمحبيأمحبا؟إلىالمسبحعادوهل

حواهقدبطنمنهوأعجبربأضملقبرعجبأولا

كذاهحيضمنالظلماتلدىشهورمننسعآهناكأقام

بلازمويصاب،ويشرب،يأكلكانمنأن:منظومتهفيوذكر-4

:فقال،إلهأيكونأنيمكنلا،ونحوهالإخراجإلىالحاجةمن،ذلك

إلههذاهلذاكبلازمبأتيثميشربثموبكل

افتراهعماكلهمسيسألالنصارىإفكعناللهتعالى

نأيزعمونوهم،الصليبالنصارىتعظيممنأيضآوتعج!ب-5

المعاداةعينإلاهذافهل،فوقهاوعذب،عليهاصلبالمسيح

:فقال)2(،أهانهمنوأبغضأكرمهمنأحبشيئآأحبمنإذ،وحقيقتها

عليهصلبمنلهيبةويضمحلالصليبيتفتتأنالأليقكان)ولقد:القيمابنقال)1(

تتفطربل،عليهوالمتمالئينصلبهعندبالحاضرينالأرضولخسفت،وعظمته

286(.لم)2اللهفانإغاثةهدا".الجبالوتخرالأرضوتنشقالسموات

بالصليب،تعلقمنملعون:التوراةفييقرؤنأنهمالعجيبإومن:القيمابنقال)2(

الأولىلكان،عقلأدنىلهمكانولو،عليهئلعنونمادينهمشعارجعلواقدوهم

ف!نه=،بالنجاسةويضمخوه،ويكسروه،وجدوهحيثالصليبيحرقواأنبهم
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رماهمنئفبحأوئمظممعنىلأيالصليباعباد

بفاهولمنلهواحراقكسربفبرالعفولنفضيوهل

يداهلتسميرشدتوقدكرهاعليهالالهركباذا

عداهمنف!نكونعبدهطراالخلقربعلبهبهان

جسدحوىلأنه،الصليبعظمتمإنإنكمبقولهختمهاثم-6

:تزعمونكماربكمضمتف!نها،لهاواسجدواالقبورفعظموا،الإله

علاهوقدالعبادربحوىقدأنأجلمنعظمتهفان

سناهنذكرناشكلألهرأبناف!نالصلببفقدوفد

حشاهفيربكالقبرلضمطراسجدتللقبورفهلا

منتهاهوهذابدابنهفهذاأفقالمسبحعبدفيا

للعجبفيا،وخزيوفضح،عليهوأهين،بزعمهمومعبودهمالههمعليهضلبقد

،الأنعاممنأضلالقومأنلولا،التعظيمالصليبيستحقهذابعدوجهبأي

الإنجيلفيلهذكرولا،بزمانبعدهالمسيحدينفيابتدعوهمماللصليبوتعظيمهم

يسجدونمعبوداالأمةهذهفاتخذته،بهتعلقلمنباللعنالتوراةفيذكروإنما،البتة

بالصليب،حلف،يكذبولايحنثلابحيثاليمينفيأحدهماجتهدوإذا،له

أدنىالأمةلهذهكانولو،بالصليبحلفإذايكذبولا،بالثهحلفإذاويكذب

حيندالههممعبودهمأجلمن،الصليبيلعنواأنلهمينبغيلكانعقلمنمسكة

2/792(.اللهفان)اكاثة".عليهصلب
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الفالثألفصلى

فيوالجماعةالسنةأهلمنهج

العقديةمنظوماتهم

هباحث:أربعةوفيه

نصوصعلىمنظوماتهمفياعتمادهم8الأولالمبحث

السلف.واجماعوالشفةال!قاب

،النصوصلمعانيالدقيقالاسقفباط8الثافيالمبحث

منظومال!م.فيباللغةواحتجاجهم

المخالفين.علىردهمفيالإنصا!الفالث:المبحث

واليمتيعابه!ا،الخصوملشبهمعرفته!ا4الرابحالمبحث

مفظومال!م.فيالردودلأوجه

393
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منثورآمنهاكانماسواة-مصنفاتهمفيوالجماعةال!نةأهلنهج

وال!نة،،الكتابصوابهعلىدلالذي،القويمالمنهج-منظومآأو

السليمة.والفطر،الصحيحوالعقل

تقريرفيالمستقيمةالجادةوسلكوا،المثلىالطريقةعلىفساروا

بينوسطفهموالتقصير،الغلوبينوسطفمنهجهم،الصحيحةالعقيدة

بابكلفيوكذلك،والقدريةالجبريةبينوسطوهم،والمعطلةالمشبهة

الاعتقاد)1(.أبوابمن

علىلاعتماده،للحقالموافقةالوسطيةهذهمنهجهماكثسبلىانما

الصالح،السلفبفهم،النصوصمنوردلماوالتسليم!،اللهوحي

مبدلين.ولامبتدعينغيرمتبعين

يردونلا،والسنةالكتابلنصوصالتسليمعلىيقوممنهجفهو

ولا،منامولا،ذوقولا،بعقللابشيء،يعارضونهاولا،شيئأمنها

.النصوصبهمتقفحيمثيقفونبل،ذلكغير

912(.)3/المرسلةوالصواعق691(،و)5/92(،)3/الفناوىمجموعانظر)1(
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منظومته:فيالسنجاريالعباسأبوقول

فنيمزبقسماشنفلوااذاحنىقسطنطينةبعدونفتحهذا

صبحزمنلهافبايخلفكمجاذالداذهبواأنالرجبمصاح

طيبزمعمكةإلاالأرضفيمفسدأبأتيالدجالوالأعور

قتلزبأسطولقتلهعيسىالفجنبىيأتيأحاطالبلاءوإؤا

بدايةخبرمن-!ب!رعنهوردماتفصيلذكركيف-الثهرعاك-فتأمل

وما،الغنيمةبقسمةوالاشتغال،دا"قسطنطينيةفتحفذكر،الدجالظهور

ماهوبتفصيلهوهذا،دورهمفييخلفهمالدجالأنعنالخبرمنيكون

بتيئ.الثهرسولعنورد

:الهرويالواسمععبدقولذلكومن

معينبلابالأخرىوالأرضباليمينالسقفرفيعيطوي

الفامعالملبكهزبهزهاالأصابععلىالخلقولضع

العزةوبالخلدلأهلنزلاخبزهجمبعأالأرضولكفا

المثلعديمجباونداءبالعدلقائمأيناديثم

الفاهرةالبلادسلاطينأينوالجبابرةالأرضملوكأين

باقبةمنلهمنرىفهلبادواالعاتيةالفناءرلحبهمأودى

علىتأكيدهمخلالمنالحديثاتباععلىحرصهميظهروتارة.

وهذا،منهابالصحيحوالأخذ،الحديثأسانيد)1(معرفةعلىالحرص

الاسناد،بمعنىوهو،بهالمبلغالمتنطريقعنالإخباروهوس!ند:جمعالأسانيد:)1(

ونزهة،141/الراويتدريب)انظر:.قائلهإلىالحديثرفعهوالاس!ناد:وفيل

91(.صالنظر
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الإسناد،أهلفهم،الفرقسائردونوالجماعةال!نةأهلبهتميزمما

.والثقات،والحفاظ،المحدثونومنهم،والتئبت

الضعيفةمن،المقبولةالصحيحةالأحاديثلتمييزوسيلةوالإسناد

من"الإسناد:سيرينبنمحمدقالكماالدينمنكانولذا،المردودة

شاءإ)1(.ماشاءمنلقالالإسنادولولا،الدين

معهيكنلمإذا،المؤمنسلاح"الإسناد:الثوريسفيانوقال

؟()2(.يقاتلشيءفبأي،سلاح

له،الطائفةهذهوطلبالإسناد"فلولا:الحاكماللهعبدأبووقال

الإلحادأهلولتمكن،الإسلاممنارلدرس،حفظهعلىمواظبتهموكثرة

الأسانيد"31(.وقلب،الأحاديثبوضع،منهوالباع

خصمماوالروايةالإسنادإوعلم:تيميةابنالإسلامشيخوقال

إسنادلاالكتابفأهل،الدرايةإلىسلمآوجعله-!ب!ر،محمدأمةبهالله

أهلالأمةهذهمنالمبتدعونوهكذا،المنقولاتبهيأثرونلهم

وال!نة،الإسلامأهلالمنةعليهاللهأعظملمنالإسنادصمانما،الضلالات

أهلمنوغيرهم،والقويموالمعوج،والسقيمالصحيحبينبهيفرقون

دينهممنوعليهاإسنادبغيريأثرونهامنقولاتعندهمإنماوالكفارالباع

منالحاليولاالباطلمنالحقفيهايعرفونلاوهمالاعتماد

.(لا)4طللعاا

15(.)1/صحيحهمقدمةفيمسلمأخرجه)1(

)1/27(.حبانلابنالمجروحين)2(

.4.صالحديثعلوممعرفة)3(

9(.)1/الفناوىمجموع)4(
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اللهيوصفأنيقبلونلافهموالجماعةال!نةلأهلمنهجفهذا

،مقبولصحيحبطريق-لج!ررسولهشمنةأوكتابهفييردلمبوصفتعالى

وأنهمال!نةأهلطريقةبيانفيالصابونيإسماعيلأبويقول،عليهبعتمد

اللهحفظ-الحديث"أصحاب:الحديثمنصحماإلايقبلونلا

ءلمجب!وللرسول،بالوحدانيةتعالىدثهيشهدون-موتاهمورحمأحياهم

لهوشد،وتنزيلهوحيهبهانطقالتيبصفاته!ربهمويعرفون،بالنبوة

الثقاتالعدولونقلته،بهالصحاحالأخباروردتماعلىع!ب!رسولهبها

عنه")1(.

لمماورذ،الصحيحالإسنادتحريمنال!نةلأهلالمنهجوهذا

منظوماتهم،فيالعلماءعليهأكدماهوالعقائد،بابفيسيمالا،يصح

ذلك:فمن

:والكلامالباعأهلحديثمنمحذرآ،الطرازيقول

كلائمبضاعنهمفوبمومناللتبابنيحديثمندمحوني

فيالنظرعلىالحرصمبينآ!نخ!ةالقحطانيالمعنىهذاويؤكد

:فيقولأحد،كلمنالأخذمنوالتحذير،الحديثأسانيد

بنانكلوخطالرواةجمعكلماالنوارخمننقبلنلا

والأسنانالأحلامذويسبماأهلهعنالمنتقىالحدبثارو

سفيانأووالزهريواللبثومالكوالعلاءالمسيبكابن

السلفي:قولوكذلك

36.صالحديثأصحابالسلفعفيدة)1(
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عواليأسانبدمنوهاتواالضلالاسانبدعندعوني

كواليبهاالعارفبنوعندظزاالجهلاهلعندرخاص

الكمالعلىالعلومفيامامرواهوماالحديثأشياخعن

ماكليقبلونأنهمللحديثاتباعهمفيال!نةأهلبهتميزومما.

متواترآ)1(.أوأحادآكانسواءع!ر،الثهرسولعنصح

ويتابعهم،الكلامأهليدعيهالذي،التفريقهذايعرفونلافهم

ولمصححديثكلأنالسلفمنهجفإن)2(،الأصوليينمنكثيرعليه

حدعلىوالأحكامالعقائدفيبهفحتجفإنه،منهأصحبنصئخالف

سواء)3(.

وسراجالقصائد"تاجمنظومتهفيالهرويالمعنىهذايقرر

:العقائد"

والصلاةالصومقبولفاقبلالصفاتمنجاءماوكل

نكيبفبلامجارلهاعلىالتكليفمعرضفيوأجرها

والتعطبلاالتأودلوحاذووالتمثبلاالتشبيهوجانب

ابنالحافظذكرهماأجمعهامتقاربةبتعريفاتالعلماءيعرفه:المتواترالحديث)1(

أولمن،مثلهمعن،الكذبعلىتواطئهميمكنلا،جمغرواهمابانه:حجر

الحس.روايتهممست!ندويكون،آخرهإلىالسند

)انظر:المتواتر.شروطيجمعلمماوهوالآحاد:حديثقسيمهيكونهذاوعلى

وحجية،جبرينبنالثهعبدللشيخالآحادواخبار2،اصحجرلابنالنظرنزهة

(.اسماعيلمحمدلشع!بانالعقيدةفيالآحاد

.16اصللجوينيوالإرشاد38،اصللباقلافيالتمهيد:انظر)2(

.ااصالوهيبيلمحمدالمخالفينش!بهاتوردالعقيدةفيالآحادحجية)3(
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بخبرتثبتلاالعقيدةجعلمنعلىالردإلىإشارةفيهوهذا

مالقبولمماثلالعقائدبابفيوردماقبولالناظمجعلفقدالآحاد،

.الأعمالبابفيورد

فإنهالأمةسلفعليهالذيالحقهود!شدنةالناظميقررهالذيوهذا

حجيةفيوالأحكامالعقائدبينفرقأنهالمتقدمينمنأحدعنئعرفلم

الواحد)1(.خبرقبول

علميةمسائلإلىالدينتقسيم"إن:تعالىالثهرحمهالقيمابنقال

دونالآحادبأخبارالفروعوإثبات،والفروعبالأصولوالتسمية،وعملية

ضلالأصولمنهوبل،السلفمنأحدبهيقللم،الأصول

سموهوماأصولأسموهمابينفرقواالذينهمفإنهم،المتكلمين

.")2(فروعآ

"قلت:قالأنهالمروزيبكرأبيعن:يعلىأبوالقاضينقلوقد

الخبرإن:يقولإنسانهناها-حنبلبنأحمديعني-الثهعبدلأبى

أبوقال!هذاماأدريما:وقال،فعابه،علمايوجبولا،عملأيوجب

")3(.والعملالعلمفيهسوىأنههذاوظاهر:يعلى

درمنالسنةلأهلالمخالفيندعوىمبينآنونيتهفيالقيمابنويقول

الآحاد:حديث

الشبطانشيعةوكانواشبعانفرقواالذبنمفالاتواحذر

مجموع:فيبهفالمنعلىوالردالتفريقعدمفيالسلفمنهجئفصيلانظر)1(

5/87.السنةومنهاج91/702،،13/118الفتاوى

2/613.المرسلةالصواعقمختصر)2(

3/998.يعلىأبيللقاضيالفقهأصولفيالعدة)3(
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وببانبنصبحةأسرارهمعنينبيكعنهمخببراواسأل

قرآنولاأثرولاكلابسنةيسنفادلاالهدىقالوا

للقانولاعلمعننبدلملفظبةادلةذاككلاذ

برهانذاولبسالرواةصدقعلىفموقوفآحادوالنقل

امكانذوفهوفيهموالفدحدائمايفدحالبعضفيبعضهماذ

بالبرهانالقطعفأينجداونادرالفليلوهوونوانر

بأنهوالزعمالآحادحديثرددعوىأنهنايبينفىغالقيمفابن

حيث،المخالفةالفرقعندعريضةدعوىهى،فقطالمجردالظنيفيد

نج!لئةوصفهمولذاإ1(،بالظنتؤخذلاوالعقائد،العلميفيدلاأنهيزعمون

العقيدةمسائلمنلكثيرهدممنهذهدعواهمفيلما"الشيطان"شيعة

الصحيحة.

للجوييوالإرشاد،12صللبغداديالدينأصول:فيهذهدعواهمتفصيلانظر)1(

موقفكتابفيعليهموافيآردآوانظر،168صللرازيالتقويموأساس935،ص

3/776.المحمودالرحمنعبدللشيخالأشاعرةمنتيميةابن
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،بإحسانلهموالتابعون!،الصحابةبهويرادالسلفيطلق

وعظيمإمامتهمعلىالأمةاتفقتممنالعدولالإسلاموأئمة،وتابعوهم

)1(.ببدعةرميمندون،الدينفيشأنهم

منوعلى،المفضلةالثلاثةالقرونعلىيطلقالسلفأنيظهرومنه

)2(.وفروعهالدينأصولفيمسلكهمسلك

بنعمرانفعن،عليهموالثناءبمدحهمالنصوصوردتالذينوهم

الذينثم،قرنيامتي"خير-!ر:اللهرسولقال:قالرحنهحصين

فرنينقرنهبعدبهرأأدريفلا:عمرانقال-،بلونهمالذينثم،يلونهم

ولاولخونون،بستشهدونولايشهدونقومأبعدكمانثم-ثلاثةأو

")3(.السمنفيهمولظهر،يوفونولاوشذرون،يرتمنون

/اللسفارينيالبهيةالأنوارولوامع،14هصتيميةلابنالتدمريةالرسالة:انظر)1(

91.صالحنفيالعزأبيلابنالطحاويةوشرح02،

13.صالبريكانلإبراهيمالسلفبمنهجالخلفتعريف:انظر)2(

برقمجورشهادةعلىيشهدلاباب:الشهاداتكتاب:البخاري:عليهمتفق)3(

يلونهمالذينثمالصحابةفضلباب:الصحابةفضانلكتاب:ومسلم)8025(،

)6638(.برقم
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مخالفةمنويحذرون،السلفيتبعونوالجماعةالسنةوأهل

عنعدلمنالجملة"وفي:تيميةابنالإسلامشيخيقول،طريقهم

فيمخطئآكانذلكيخالفماإلىوتفسيرهموالتابعينالصحابةمذهب

)1(.خطؤهلهمغفورأمجتهدآكانص!انمبتدعأبل،ذلك

السلف،بطريقةالفرقأعرفوالجماعةالسنةأهلكانولهذا

فيتجدلاالذينللمبتدعةخلافآ،لهمئنسبمنأحقوهم،وبأقوالهم

إمافهوللسلفقولأذكرواص!ان،السلفأقوالمنبهيستدلونماكلامهم

الصحيح.معناهغيرعلىتأولوهوإما،يصحلا

الكتابفيالمختلفينهؤلاء"عامة:تيميةابنالإسلامشيخيقول

فيوجدوهولاسمعوهولابل،السلفقولالسديد:القوليعرفوالم

ولا،السلفيةالآثاريتداولونلالأنهم،يتداولونهاالتيالكتبمنكتاب

يذكرإنماولهذا،لهاالمحرفينبعضبتحريفإلا،وال!نةالكتابمعاني

خمسة،ص!اماأربعةوإماثلاثةوإماقولينإما:مبتدعةأقولأأحدهم

لأنه،يذكرهلاوال!نةالكتابعليهودلالسلفعليهكانالذيوالقول

")2(.يعرفهلا

الاعتقادمسائلعلىمجمعونالأمةسلفف!نتعالىاللهوبحمد

منها.شيفيخلافعنهميعرفولم،اعتقادهايجبالتي

مسائلمنكثيرفيالصحابةتنازع"وقد:القيمابنالعلامةقال

اللهبحمدولكن،إيمانآالأمةوأكمل،المؤمنينساداتوهم،الأحكام

13.361/الفتاوىمجموع)1(

903(.)12/الفتاوىمجموع)2(
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والجماعةالسنةأهلعندالعفديةالمنظومات043

بل،والأفعالوالصفاتالأسماءمسائلمنواحدةمسألةفييتنازعوالم

إلىأولهممنواحدةكلمة،والسنةالكتاببهنطقماإئباتعلىكلهم

يبدواولم،تبديلآموضعهاعنيحرفوهاولم،تأويلآيسموهالم،آخرهم

صدورهافييدفعواولمأمثالآ،ل!اضربواولا،إبطالآمنهالشيء

علىوحملها،حقائقهأعنصرفهايجبمنهمأحديقلولموأعجازها،

والتعظيم،بالإيمانوقابلوها،والتسليمبالقبولتلقوهابل،مجازها

واحد")1(.سننعلىوأجروها،واحدآأمرآكلهافيهاالأمروجعلوا

تمثلهماهو،ومكاننهمقدرهمومعرفةالسلفبأقوالالعنايةوهذه

منظومانهم.منكثيوفيوالجماعةالسنةأهل

فمن،باتباعهمويوصونالأمةسلفعلىيثنونتارةأنهمفتجد.

بفوله:،السعودياللطيفعبدوصيةذلك

نبيهلبذيكلأئمةلقويمنهجأصادقأفلازم

وجيهمخصوصخيروسنةهذابحكمالكنابشهدلهم

الدافي:عمروأبويوصيوكذلك

برونهنبيهمعنفالعلمالمدبنةجماعةفانبعن

فتواهمالقولوفيالنفلفيسواهمعلىفحجةوهم

وفي،السنةوعلماءالسلفحبالسنيعلامةيجعلونوتارة.

حنبل:بنأحمدالسنةأهلإمامفيالترمذيإسماعيليقولذلك

فئورالعقلناقصالاالناسمننكبةلأحمدبهوىمالعمرك

1/94.الموقعيناعلام)1(
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وئشبرفيناالشنيتئعتبربهببنلىالذياليومالمحنةهو

أرجوزته:فيالدانيعمروأبويقولوكذلك

ذباوعنهمالدينأئمةأحبافدالمرءرأيتاذا

النقىالفتىعيينهوابنوالثوريواللبثكمالك

الاتباعأهلمنمثلهمبالأوزاعيالمعروفوالفاضل

والبرالتقىذيوالشافعيالفدرالجليلالمبارككابن

عنهقدبماواستمسكوألزمهالسئةأهلمنبأنهفاعلم

هذاأنيبينونثميعتقدونهماعلىمنظوماتهمفيينصونوتارة.

فيكثيرآتجدهوهذا،منهمجملةويذكرون،السلفعلماءيعتقدهماهو

نونيته:فيالقحطانيقولذلكفمن،منظوماتهم

والأؤهانالأوهامبخواطرذانهنكبفماربيوالله

هذيانولاتأويلغبرمنأنتكماالصفاتأحادبثأمرر

علمانشرعنافيوكلاهمامالكووافقالزهريمذهبهو

علماءمنيتبعمنيذكروهو،السلفيطاهرأبيذلكومن

السلف:

وقالاأتاهومابالشافعيمحمدئنراممنيافعلبك

وكمالارتبةالبربةفاقالذيأدرلس!بنمحمدأعني

قوله:إلى

خصالاالعالمبنببنالمرضيالمقندىالامامحنبلابنذاك

وجالاللألهالشريعةطلبفيجابالذيالمدينيوابن
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:قالثم،بهميقتدىالذينالسلفعلماءمنجملةعددثم

تتلالاسنةمنروواوبماطبقاتهمعلىبهموتمسكن

وسرالاروايةالرسولىصحبعنوالأنباعالأتباععنوهم

لافلاسواهوماعلبهقدمأوصحبهالرسولكانماوالأصل

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الفانيألهبحث

النصو!لمعانيالدقيقالإستنباط

باللغةواحتجاجهم

4هطلبانوفيه

الفصوصلمعانيالدقيقالاسقنباط4الأولالمطلب

منظومال!مفيالعربيةباللغةاحتجاجهم:الثانيالمطلب

433
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الأولالمطلب

النصوصلمعانيالدثيقالاسقنباط

والجماعةالسنةأهلأئمةبراعةفيهاظهرتالتيالمجالاتمنلعل

بيانفيالثهرحمهمتفننوافقد،الفهموعمقالاستنباطقوةمنظوماتهمفي

دقةمنذلكيتبعمامع،لهاالفهموعمق،النصوصمنالاستنباطأوجه

بينماهذافيوهم،قولهملازموبيان،عليهموالرد،الخصومشبهفهم

قدالنثر،فييبسطمافإن،النظمحاليقتضيهمابحسمبومقلمكثر

وزدبمن،الشعربلوازمالتزاممنالنظميعتريلما،النظمفيبسطهيصعب

ذلك.كلفيفائقةبراعةأظهرواقدذلكمعوهموقافييما،

سحامرءأالله"نضر:قالحين-!ب!نبيهمدعوةذلكفييحدوهم

")1(.سامحمنأوعىمئلنيفرب،سمعهاكماأداهاثم،فوعاهامقالني

فيجاءماباب-العلمكتابفيوالترمذي)1/437(،المسندفيأحمدأخرجه)1(

علمآبلغمنباب-لسننهمقدمتهفيماجهوابن)5/33(،السماعتبليغعلىالحث

.المتواترةالأحاديثمنالعلماءعدهصحيححديثوهو94(.)1/
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للنصوصالفهمدقةمنالثهرحمهممنظوماتهمأودعوهالذيوهذا

فيقدحمنعلىللردالواضحةالأدلةأكبرمنهو،الاستنباطوخسن

وأن،الدرايةيعرفونلا،فقطروايةأهلبأنهمالسنةأهلعلماء

.مزجاةالفهمفيبضاعتهم

قالبفيوسيقت،النصوصمنالدقيقةالاستنباطاتهذهفجاءت

السنة.أها!أئمةمنطالتلألسنإسكاثذلكفيليكون،رائقشعري

استنباطدقةلهيظهروالجماعةالسنةأهلمنظوماتفيوالناظر

منها:صور،عدةفيالسنةاهل

أهليعتقدهماصحةلتاكيد)1(،الخطاببمفهومالاستدلال.

والجماعة:السنة

معرضفييذكرونهولكنهم،يعتقدونهمالتقريربهيستدلونلاوهم

ذلك:فمن،معتقدهمصحةيؤكدما

:!دتهالعينصفةأنكرمنعلىمحتجآالهرويالواسععبدقول

الدجالاالمسبحوصفإذاقالاطرأالخلقخيروأن

بأعورالورىخلاقولبسالمنظرجهماعوربأنه

نبصرانعبنانلهأنبالببانللعارففبان

الأولى:بقياسالاستدلال.

نله.6،.:النحل1آلاغلى!آئخلإؤيت!المطلقالكمال!لثهنإن

بالذكرخصالشيءبكونالاستدلالهو:المخالفةمفهوموشحمى:الخطابمفهوم)1(

.27(.صقدامهلابنالناظرروضة)انظر:نفي.عداهماأنعلى
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ثب!تكمالوكل،وأفعالهصفاتهجميعفيالأعلىالمثلسبحانه

سبحانه،بهأولىفالخالق،الوجوهمنبوجهفيهنقصلا،للمخلوق

!)1(:خالقهمنالكمالالمخلوقاستفادفإنما

بقوله:المعارضينعلىفأوردهالقيمابنالمعنىهذافانتظم

بالانسانوالنمثيلصثعبيهاكعنالعاريالمطلقالكمالىوله

شانأعظموهووأقدمأولىلنفسهالكمالأعطىمنوكمال

وبيانبمشيئةمنكلمامبصراسميعاانساناأيكون

والأعيانبالكليوالعلموارادةوقدرةالحياةوله

البهنانمنفأعجبوصفهتاهـلبسذاكأعطاهقدوالله

:البدعأهللأقوالالشنيعةاللوازممنيلزمماإظهار.

دعوىمنيلزممامظهرآ،نونيتهفيالقحطانييقولذلكوفي

العقائدبابفيذلكإدخالوأن،ونفيآإثباتأوالغزضالجوهراعتقاد

بأحكامالتزامهمع،يعرفهالممنحالفما،الدينفيأحدثمما

:فيقول،الدين

أصلانالهدىلمعرفةأهمابزعمكموالعريضالجويهرهذا

والفرقانبالاسلاموأقريعرفهماولمالدنبافيعاشمن

وانيأمجاهلأمعاقلأمكافرأمعندكمهوأفمسلم

القيم:ابنيقولالبدعأهلأقوالمنالشنيعةاللوازمإظهاروفي

بالآذانالمسموعوكلامهمنكلمايزلىلمربيوالله

792(.)3/الفتاوىومجموع92()1/التعارضدرء:انظر)1(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


والجماعةالسنةأهلعندالعفدبةالمنظومات438

نقصانبلاواخبارأطلباكلمانهأحكمتوعدلصدق

شبطانومنعينومنلاعمنبالكلماتعاذقدورسوله

الابمانمعلموهواشراكادمنحاشاهبالمخلوقأبعوذ

اكوانمنلبستسبحانهصفانهوهيبالكلماتعاذبل

لازهبأنمخلوق!الثهكلامبأنللقائلينيبينهناالقيمابنفإن

للحسنقالحينبمخلوقاستعاذ-لج!النبييكونأنقولهم

وهامةهشيطانكلمن،التامةاللهبكلمات"أعبذكما:!والحسين

لآمةإ)1(.عبنكلومن

ولا،بالمخلوقيستعاذ"لا:البخاريشيخحمادبننعيمقال

غيرالثهكلامأنعلىدليلهذا"وفي:عقبهالبخاريقالالعباد".بكلام

")2(.مخلوقسواهوأن،مخلوق

.الأبياتهذهفيتعالىاللهرحمهالقيمابناستنباطدقةفانظر

:فيقول،الدقيقالاستنباطهذاالصرصريئظهرالمعنىنفسوفي

المننقلبالمصحفحالفأفدامنيمينالشافعيعندونصدق

أهاتناقضإظهارالسنةأهلعندالدقيقالاستنباطصورمن.

:البدع

ولا،التناقضفيأوقعتهمأنهاأصحابهاعلىالبدعشؤممنف!ن

فييقعوأنبدلا-!ب!رسولهوسنة!الثهكتابعنحادمنفإن،ريب

)1931(.برقميزفونباب:الأنبياءكتاب:البخاريأخرجه)1(

132.صالعبادافعالخلق)2(
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عنأعرضمن"فكل:تيميةابنالإسلامشيخيقولالظاهر،التناقض

ويتناقض،يضلأنبدلافإنه،الإلهيةالشرعيةالنبويةالسلفيةالطريقة

")1(.البسيطأوالمركبالجهلفيويبقى

منالتناقضاتلهذهالاستنباطمنظوماتهمفيالسنةأهلفأحسن

عليهم.ردهممعرضفيلهموبينوها،البدعأهلأقوال

بعضإثباتفيالبدعأهلتناقضمبينأالقيمابنقولذلكفمن

:فيقولالآخر،بعضهاونفيالصفات

برهانذينفريقومنعنهأولتهمابينفرقفنقول

قرآنومنخبرمنأولناهالنجسبمإلىيفضيمافيقول

بدانلفظوكذاكالنزوللفظهكذاالنكلممعكالاسنواء

المنانللواحدينبفيلامحدثجسمأوصافهذهاذ

والحدثانالتجسيمالىيفضيبماأيضاوصفنهأنتفنقول

اكوانذيوعلمالحباةنفسمعوالأبصاربالسمعفوصفنه

معانوهوالنفسيوكلامهقدرةمعبمشبئةووصفته

بينتفريقهبأنالمعطلالقيمابنألزمكيف-الثهرعاك-فانظر

ظاهر.تنقاضهوالأخر،البعضوتعطيلبعضهابإثبات!اللهصفات

لمنأي-له"قيل:تيميةابنالإسلامشيخيقولالمعنىهذاوفي

ماوبيننفيتهمابينفرقلا-:الأخرىويعطلالصفاتبعضيثبت

مثلإرادتهإن:قلتفإنالأخر،فيكالقولأحدهمافيالقولبل،أثبته

.(5/653)رضلتعاادرء(1)
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صهان،التمثيلهووهذا،وغضبهورضاهمحبتهفكذلك،المخلوقينإرادة

لهوكذلك:لكقيل،بهتليقإرادةللمخلوقكمابهتليقإرادةله:قلت

به،يليقوغضبرضاوله،بهتليقمحبةوللمخلوق،بهتليقمحبة

به")1(.يليقوغضبرضاوللمخلوق

فيالقدريتناقضيبين،الحنفيالجنديبلبانابننجدوكذلك

:فيقول،بالقدردعواه

بالعقويةظالمايجازيذافلمحبلةفيهليليسكفريفلتوان

أفيمتبحوثفيهذامروقدوحيلةحولأأثبتقدوحبنئذ

33.صالتدمرية)1(
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الكريم،القرآنلغةفهي،الإسلامفيعظيمةمنزلةالعربيةللغةإن

تق!غؤبئاتافؤآنرنتةأإتآ!:يقول،للناسهدى!الثهأنزلهالذي

.2،:أيوسف!!تغقلوت

301(.:النحل1يب!كرفيلممانمإؤهذا!:ويقول

أساسين:مطلبينلتحقيقعربيبأنهالكريمالقرآنوصفوجاء

يتدبروهلكيبلغتهمالعربعلىنزلالكريمالقرآنأن:الأول

قتملحببردؤيوءبايممايئإلأزلمحموليينآزسمفناأؤقآ!:يقول،ويعقلوه

!!آنح!كمصآئعزليزوممو!مامنويفلإىلمجثمآمنآقه!ضل

4،)1(.:إبراهبمأ

اختارها!اللهلأن،العربيةاللغةفضلإلىالإشارة:الثاني

العربلغةلأن"وذلك:كثيرابنيقول،وأفضلهاكتبهآخرلغةلتكون

بهاتقومالتيللمعانيتأديةوأكثرهاوأوسعهاوأبينهااللغاتأفصح

")2(.اللغاتبأشرفالكتبأشرفأنزلفلهذا،النفوس

.7/914للطبريالقرآنآيتاويلعنالبيانجامع:انظر)1(

باللغةالاستدلالفيوالجماعةالسنةأهلمنهجوانظر4.492/العظيمالقرآنتفسير)2(

الداود.فهدبنلمحمد،العق!يدةمسائلعلىالعربية
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علىيحثونوكانوا،اللغةبهذه!الأمةسلفاعتنىولهذا

تعلمها:

موسىلأبيكتبأنهءحبهالخطاببنعمرعنروي

")1(.العربيةفيوتفقهواال!نةفيفتفقهوابعد،"أما:!حبهالأشعري

")2(.القرآنتعلمونكماالعربية"تعلموا:ر!بهكعببنأبيوقال

لمعرفةسبيللابأنهلمعرفتهمإلا!منهمالحرصهذاوما

الحكيم،الشرعبهنزلالذيالعربياللسانفهمبعدإلاوفهمهالشرع

العربى،باللسانكتابهأنزللماالله"فإن:تيميةابنالإسلامشيخيقول

السابقينوجعل،العربيبلسانهوالحكمةالكتابعنهمبلغآرسولهوجعل

إلاومعرفتهالدينضبطإلىسبيليكنلم،بهمتكلمينالدينهذاإلى

بهالتكلماعتيادوصار،الدينمنمعرفتهوصارت،اللسانهذابضبط

الدين،شعائرإلىوأقرب،اللهدينمعرفةفيالدينأهلعلىأسهل

جميحفيوالأنصارالمهاجرينمنالأولينللسابقينمشابهتهمإلىوأقرب

لقربالدينفهمإلىالعجمأقربفارساهلكانولذلك،أمورهم

بعدإلاالعلمفينابغةمنهمينبغلمأنهونلاحظ،العربيةاللغةمنلغتهم

")3(.العربياللسانتعلمه

:الخطابفيوأساليبهم،العرببكلامالجهلخطر.

ظاهرأثزالخطابفيوأساليبهم،العرببكلامللجهلكانلقد

بها،يتقوىشواهدوله،مرسلب!سناد5،024/مصنفهفيشيبةأبيابنأخرجه)1(

.ا-6/16117:شيبةأبيابنمصنفانظر

.6/116مصنفهفيشيبةأبيابنأخرجه)2(

1/162.المستقيمالصراطاقتضاء)3(
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ضروريأمراللغةسلامةلأنوذلك،السليمالمعتقدعنالانحراففي

الشرعية.بالنصوصالاستدلالأرادلمن

الأعاجمأنيجدالإسلاميةوالمذاهبالفرقتاريخعلىوالمطلع

)1(.الفتنفيدخولآالناسأسرعمن

إنماالأديانفيالخلافياتوأكثر9)2(:الشنترينيبكرأبويقول

")3(.اللسانعلمفيالدرجاتتفاوتمنمنشؤها

بنعمرو"جاء:قالأنهالأصمعيعنوردماالجهلهذاآثارومن

؟وعدهيخلفالثهعمروأبايا:لهفقالالعلاء،بنعمروأبيإلىعبيد

،قالفقد:عمروفقال.وعدهالثهيخلفلن:العلاءبنعمروأبوقل

غيرالوعد،اتيتالعجمةمن:العلاءبنعمروأبوفقالوعيد،آيةوذكر

وأنشد:الإيعاد،

)4(موعديوأنجزابعاديلأخلفوعدنهأوأوعدنهإنواني

والعلماءالأئمةفمنهم،المسلمينمنالعربغيرشأنمنالتقليليعنيلاوهذا)1(

ونقلهالدينحفظفيأثرهموبقي،العربمنأقرانهمفاقواالذينوالمحدثين

اللغةفيالضعفانإلىالإشارةهوالمقصوددانما،وفضلهمإمامتهمعلىشاهدآ

منهج:فيذلكحولتفصيلآ)وانظرالمعنقد.فيالانحرأفأسباباحدالعربية

بنلمحمد-العقيدةمسائلعلىالعربيةباللغةالاستدلالفيوالجماعةالسنةأهل

(.تطبعلماص423عامالإمامجامعةفيماجستيررسالة-الداودفهد

الألبابتنبيهكتابصاحب،النحويالشنترينيالملكعبدبنمحمدبنبكرأبوهو)2(

/االوعاة)بغيةهـ.555سنةتوفيالعروض!،فيوكتاب،الإعرابفضائلفي

048(.1/الظنونوكث!ف،163

67.صالألبابتنبيه)3(

فيوهو،الطفيلبنلعامروالبيت1/278،الإيمانشعبفيالبيهقيأخرجه)4(

.4صاديوانه
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لسانعلىالخروجفيهتجدالمبتدعةمنكثيركلامفيتنظروعندما

إلىالصرففتجد،الخطابفيالعربوبأساليب،بهوالجهل،العرب

الاستعمالإلىالمنتقلةالألفاظاعتبارعنالإعراضأوشاذ،قليلهوما

الاحتجاجفيباللغةاستدلالاتهممنكثيرفيظاهروهذا،الشرعي

وقلبهالاأدمبنيمن)مالحديثصرفهمذلكفمن،الباطلةلمعتقداتهم

أزاكه(.شاءوإن،أقامهشاءف!ن،الرحمنأصابعمنأصبعينبين

المرادأنفزعموا،المعنىهذافهمفيأفهماهمفضلت

فيى!اللهرسولألفاظ"فهذه:الدارمىقالولهذا،قدرتين:بالأصبعين

وتجذتاللغاتأيففي،مبينعربيبلسانورويتةبينتةالذيالحديث

وسعستالتيالثهقدرةتحتليسشيءمنوهل،القدرةمنقدرتينأنها

ونقل-...بقدرتين؟بينهامنالقلوب-!مالرسولخصحتىشيء،كل

.العربكلامفيجائزوهذا،نعمتاهإصبعاه:قوله-ومنهالجهميكلام

وجدتالعربكلامأيفي:المعارضلهذافيقال:الدارميقال

علىالمفترينمنف!نكص!الا،إليهفأسندهأخذتهفقيهأيوعن؟إجازته

يط")1(.ورسولهالله

كيفالقرآنبهانزلالتيالعربلغةبأساليبجهلهمإلىفانظر

الفاسد.التأويلمنالهاويةهذهإلىبهمهوى

منالعربىالخطاببأسلوبالخوارججهلأيضأذلكومن

أإ!:قولهفهمفيفضلواوالتقييد،والإطلاق،والتفصيلالإجمال

سوىأحدتحكيميجوزلاأنهففهموا.4،.:أيوسفيت!!الأآ!كم

62.صالمريسيعلىالدارمىرد)1(
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ئقؤصكماأقلإءينصكماأقأبغثوأ!:قولهعنوأعرضوا!،الثه

59،.:المائدة1ينكغ!غذلىذؤاب!أصكم:!وقوله35(،النساء:1أفيهأ!

العربيةباللغةمعرف!منالشرعيةالعلومفيللباحثبدفلالذا

ابنالإسلامشيخيقولء!ي!ر،رسولهومراد!اللهمرادمعرفةمنليتمكن

مرادعلىيدلمايعرفأنمنوالحديثالقرآنتفسيرفيبد"ولا:تيمية

خوطبناالتيالعربيةفمعرفة،كلامهيفهموكيف،الألفاظمنورسولهالثه

دلالةمعرفةوكذلك،بكلامهورسولهالثهمرادنفقهأنعلىيعينممابها

فإنهم،السبببهذاالبدعأهلضلالةعامةفإن،المعافيعلىالألفاظ

يكونولا،عليهدالأنهيذعونماعلىورسولهالثهكلاميحملونصاروا

")1(.كذلكالأمر

فهمفيالعربيةاللغةعلىيقتصرونلاوالجماعةالسنةأهلأنإلا

إلا-التفسيروجوهأحدهوباللغةالتفسيركانص!ان-وتفسيرهاالنصوص

وما،الأصلفهيالآثار،إلىالرجوعدونعليهالاقتصاريجوزلاأنه

للآثار.معارضلاللآثار،مؤيداللغةفيجاء

القرآنأنيعلمأنينبغي"ومما:تيميةابنالإسلامشيخيقول

أقوالإلىذلكفييحتجلم-!ب!النبيجهةمنتفسيرهعرفإذاوالحديث

لمءلمجزالنبيجهةمنبذلكأريدوماتفسيرهعرفقدفإنه،اللغةأهل

قالولهذا،غيرهمولااللغةأهلباقوالالاستدلالإلىذلكفييحتج

كالصلاة،بالشرعحدهيعرفنوع:أنواعثلاثةالأسماء:الفقهاء

حدهيعرفونوع،والقمركالشمس،باللغةحدهيعرفونوع،والزكاة

.7/116الفناوىمجموع)1(
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إؤغايروبمن:تعالىقولهفيالمعروفولفظ،القبضكلفظ،بالعرف

.91،لا)1(:النساء1لآئحغروفن!

فهم،العرببةباللغةالاسندلالفيوالجماعةالسنةأهلمنهجفهذا

بوجو.ولردون،الصحبحةمعانبهامننفررماإلىولرجعونبعنبرونها

فيبساغولا،اللغةنقرهلافاسدأتأوللاتأولمنعلىالصحيحةاللغة

.العربخطاب

فمن،اللهرحمهممنظوماتهمفيجليأيظهرالصحيحالمنهجوهذا

ذلك:

الله!وأن،الكلامبصفة!الثهاتصافمبينأالصرصريقول

164،النساء:1قييما!كويمىآدتهإيرتمم:تعالىبقولهموسىكلمأنهذكر

يليقحقيقيكلامأنهالعربيباللسانللعارفيفيدبمابالمصدرذلكفأكد

بطلانعلىيدلالتاكيد،معناهمصدر")تكليما(:القرطبيقال،بجلاله

هوبل،موسىفسمعهشجر،فيكلامألنفسهخلق:يقولمنقول

وأجمع:النحاسقال،متكلمآبهالمتكلميكونالذيالحقيقيالكلام

مجازآ")2(.يكنلمبالمصدرالفعلأكدتإذاأنكعلىالنحويون

بقطعالخصمبالمصدربتوكيدهحقيفةوالكلامموسىوكلم

آخر:موضعفيالصرصريويقول

المنكملبالمصدربنوكبدهحفبفةالجلالذوموسىوكلم

نأعلىبهمستدلآمنظومتهفيلغويأوجهيبين!نحتالةالقيمابنوهذا

:فيقول!،الثهكلامالكريمالقرآن

28./13السابق)1(

225(.)7/للقرطبيالفرآنلأحكامالجامع)2(
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نوعان)من(بومجرور،منهبأنهالكتابفيأخبروالله

الرحمنالخالقخلقأعبانفادبالفبرفائمووصفعين

لسانكلفرففيبهأولىلأنهقامبالمجروروالوصف

منه،أنهالكريمالقرآنعنأخبر!اللهأن!ئحتانةالقيمابنفذكر

2،.أغانر:!!آئقلبرآئغنرينرأدت!ينآلكنبأتتريل:تعالىتولهنيكما

الغايةلابتداءالتي"جمن"بمجرورأكانماأنالقيمابنوبئن

:نوعانهو!لةومنسوبأ

فيؤماآدئممؤقافيتاتكرأوسصخز:تعالىكقوله:بنفسهاقائمةأعيان-ا

:!اللهمنأنهاعنهاالإخبارفهذه13،.:الجاثية1ئئه!جميحاألازضني

نإ:يقالأنيجوزولاوموجدها،خالقهاهوسبحانهأنهبمعنى

له.صفةأنهايعنيذلكفإن!الثه"جمن"كونها

ينئ!آتقؤذصأؤليهق:تعالىكقوله:بنفسهاتقوملاأوصاف-2

آنقلييرآئغنريننأق!ينآليهتبأتتريل:!وكقوله13،.:السجدة1

أنهعلىفدل،بنفسهيقوملالوصما"جمن"ف2،.أغافر:!!

.!بالئهقائموصف

هو،منظومتهفير:%فةالقيمابنبينهالذياللغويالوجهوهذا

:فيقولر:%فةتيميةابنالإسلامشيخأيضآالمعنىهذاويقرر،الصواب

دثه،صفةيكنلمبنفسهيقوم-"جمن"يعني-بهامجرورآكانما)فإن

13،،:الجاثية1قئؤ!جميماآلازضغقوماآق!مؤلقفيقاثكرأوسصخز:كقوله

بالأعيانيقومماوكذلك171،،ال!نساء:1!يئهإؤروح:المسيحفيوقوله

المجروركانإذاوأما53،،:النحل1أق!!فمننغتزينبكمإوما:كقوله
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أتقؤذحقأؤليهق:كقوله،لتهصفةكان،محللهايذكرولمصفةبها

.13،")1(:السجدة1!منئ

منظومتهفيتنةيرالقيمابنساقهالذياللغويالوجهيظهروبهذا

تعالى.اللهكلامالكريمالقرآنأنعلىبهليستدل

القيمابنقول،منظوماتهمفيباللغةالسنةأهلاستدلالومن

تعالى:اللهرحمه

لسانبكللفةمنصسموعوادوالمنقولالمعقولأفسدنم

الأذهانلذيمعناهصسلوبادبالمشتقالشيءوصفابصح

شكرانبلاشكارولصحلهصبرولاصبارأيصح

كفرانبلاكفارولصحلهعلمولاعلامولصح

مفقودانوالأبصاروالسمعمبصرأوسامعهذاولقال

امكانذيوكيراللفاتوفيولالنقووفيالعقولفيمحالهذا

بالانسانفامبفوللكنمنكلمأنهزعمنمفلئن

محذووانذاكفيوعلبكمباطلهذافبفالكبرهاو

للثانيوثبوتهبهضاهم!للموجوداللفظاشنفاقنفي

البهنانأفبحالحفائققلببهمعناهقامماالذيأعني

بلاعليمبأنه!الثهوصفزعمهمفيالجهميةعلىيردبهذاوهو

)2(.معناهوسلبوهبالمشتقفوصفوه،سمعبلاوسميع،علم

951(.-)12/518الفتاوىمجموع)1(

)6/88(.الفتاوىمجموع)2(
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اللغةبأوجهعليهممستدلأ!الثهاستوىإثباتفيقولهوكذا

:فيقول،العربكلاميحتملهوماالعربية

القرآنمحكمفيأتتسبعفيالعرشفوقالرباسنواءمنها

الأذهانفياللامبمعنىكانتولولامبلااطردتولذلك

الثانيبالبيانعليهاجاقياديحملكيموضعفيبهالأنت

سبعةفيالقرآنفيجاءقد!الرباستواءأنيبينبهذاوهو

إلىاللفظحولوايوممنهمالمزعومةاللامذكربدونجاءتكلهاموأضع

لوردت،تأويلهميحتملهاللغةفيواحدوجهلهمكانفلو)استولى(،

(.)استولىبلفظواحدةمرةولو

)آلرخق:قولهاطرادذلك"ومثال:"الصواعق"فيالقيمابنقال

54(،:الأعراف1آلضتفي!ظآشتؤىأئم54،،:أطه!!آشتؤىآئقردثيىغل

باستولىفتأويلهاللفظهذاعلىآخرهاإلىأولهامنمواردهجميعفي

يخرجثماستولىبلفظمجيئهأكثركانلوأنيصحكالنوإنماباطل

باستولى")1(.تأويلهيصحكانفهذااستوىبلفظويردنظائرهعنموضع

بقوله:القيمابنعليهمردآخروجهومن:وجهمنهذا

النبيانفيالمذكورعلىحملاموضعفياضمارهمذاونظير

بباندونالمحذوفالمضمرصبدوناطرادمعيضمرونلا

لسانإلفألفوههمف!ذابهرهيكثرالحذفمحلفيبل

الإنسانعلىبهالمراديخفىفلاطلجازاتخفيفاحذفوه

386(.-)1المرسلةالصواعق)1(
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أئمةصرح"وقد:بقوله"الصواعق"فيالمعنىهذايؤكدوهو

حذفهفيهادعىالذيالموضعكانإذاحذفهيجوزإنماالشيءبانالعربية

ادعاءموضعيكونأنبدفلا،حذفهمنأكثرثبوتهفيهاستعملقد

منأكثرذلكمعالثبوتويكون،للثبوتصالحاعندهمالحذف

نظائرهفيذكرهبكثرةعلمموضعفيمحذوفاذلكجاءإذاحتى،الحذف

البيانيقصدمنشانفهذا،عليهفحمل،الموضعهذامنأزيلقدأنه

آخر")1(.شانفلهوالتعميةالتلبيمسيقصدمنوأما،والدلالة

385(.-)1المرسلةالصواعق)1(
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والوقوفبالشرعتمسكأالناسأعظموالجماعةالسنةأهلكانلما

والإنصافالعدلفيالعلياالمرتبةحازواأنذلكأفادهم،النصوصعند

والمخالف.الموافقمع

،والأرضالسمواتقامتوبالعدل،العدلعلىقائممنهجهمفإن

.والآخرةالدنياأمروصلح

ومن،-لجب!رسولهبهجاءوما!الثهبهأمرمااتباعالعدلومن

فيووقعالعدلجانمبفقد،-لمجيب!رسولهومنهج!اللهمنهجعنحاد

الظلم.

ظالمفهوالمؤمنينطريقغيرواتبع،السنةخالفمنفإنوعليه

العدلالمسلمفهوواعتقاداتهوأفعالهأقوالهفيالسنةاتبعومن،معتدي

تعاملهفييكونأنفحقيقالظلمعلىبنيمنهجوكل،للظلمالمجانب

.البدعأهلحالهوكما،وطغيانوتعدظلمالمخالفينمع

القدرةمعالبدعأهلمنكثيرولهذا..":الإسلامشيخيقول

منكثيريفعلهكما،وتكفيرهمالمؤمنينقتلاستحلالفيالكفاريشبهون

كانولهذا...وفروعهموالجهمية،والمعتزلة،والروافض،الخوارج

عليهميعتدونلاعليهمقدرواإذا،بالعكسالبدعةأهلمعالسنةأهل
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بهالثهأمرالذيالعدلمعهميستعملونبل،ذلكوغيروالقتلبالتكفير

)1(
."ورسوله

نأيجبالناسفي"والكلام:آخرموضحفيتيميةابنيقول

")2(.البدعأهلكحال،وظلمبجهللا،وعدلبعلميكون

عمومآ،الناسعلىالكلامفيشرطانوالعدلالعلماعتمادإن

مضنةذلكلأن،خصوصأوأعمالهمالمخالفينأقوالعلىالحكموفي

عنالدفاعولا،المبتدعةمعالمداهنةيعنيلاوهذا،عليهمالشطط

الأقوالمنغيرهاعلىوإعلائهاالسنةإظهارفيالتقصيرولا،باطلهم

،وعبادهلأنبيائهاللهشرعهالذيالحقالمنهجلكنه،المخالفةوالآراء

الأمةسلفعليهوسار،-لمجبب!رسولهواتبعه،كتبهفيلهموارتضاه

وعلماؤها.

همالأنبياءاتتاغكان"ولما:تيميةابنالإسلامشيخعنهيقول

وأهلالكفارمع،والسنةالإسلامأهلكلامكان،والعدلالعلمأهل

")3(.الأنفستهوىومابالظنلاوالعدلبالعلم،البدع

نأ"والصواب:فقال،الصوابالمنهجهوهذاأنرنحةدلبما،ويبين

الكتاببهجاءكما،ورسولهالثهحمدهماقومكلحالمنيحمد

الكتاببهجاءكما،ورسولهالثهذمهماقومكلحالمنويذم،والسنة

")4(.والسنة

)2/751(.التسعينية)1(

)4/337(.الستمنهاج)2(

)1/701(.الصحيحالجواب)3(

22(.11/)الاستقامة)4(
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منالمنهجهذامنظومانهم)1(فيوالجماعةالسنةأهلتمثلوقد

!ور.عدةفيعندهمالمنهجهذاولتجلى،والعدلالانصاف

المخالفين:معوعدلهمانصافهمصورفمن.

ومافيهأصابماولبينونالحقمنالخصمعندمايذكرونأنهم-

أخطأ:

السبكي،علىردهفياليافعييوسفبنمحمدقولذلكفمن

علىالإسلامشيخلرداستحسانهمنالسبكيفيهأجادماذكرحيث

منالسبكيعلىماأبانثمإجمالأ،الردلهذاالسبكيومدح،الرافضي

بعضفيالسبكيمنصفآفقال،الإسلامشيخعلىردهفيتجاوزات

قوله:

والشبهالاشكالمنأزالبمابمدحهراححنىالردفاستحسن

منجبهكيرشعرأبياتوقالخالفهالمدحهذابعدلكنه

منظومتهوكون،للسبكيمخالفتهيمنعهلمكيف-اللهرعاك-فانظر

،الصوابمواطنمنعليهوقفماذكرمنذلكيمنعهلم،عليهالردفي

نظمه.في

ئفضلأن،الخصممعالعدلصورمنصورةهذهأنشكولا

منه.فيحذرفيهأخطأومافيذكر،فيهأصابماويبين،دعواه

المخالفينعلىالردفيوالجماعةالسنةأهلمنظوماتجميعأنهذايعنيولا)1(

منيكونقدعليهوالتشنيعالمخالفمعالشدةإنبلالمخالفمعالشدةمنخالية

لمبماالمخالفعلىيتزودلاولكن،المخالفحالبحسبوالعدلالإنصاف

فيعليهوقفتفيما-والجماعةالسنةأهلتمثلهماهوالإنصافوهذا،بقله

موضعه.فيعليهنبهتوقد،والهرويالكرجيمنظومةفيكانماالا-منظوماتهم
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والفرقالأفرادمعوالجماعةالسنةأهلينتهجهالإنصافوهذا

المخالفة.

منإجمالآالمخالفةالفرقعندمايبينرنحتالةالقيمابنفهذا

أصابواماأنشكولا،إليهذهبوامابعضفيمصيبونوأنهم،الصواب

بهجاءالذيالحقوهو،قبلهمواعتقدوهالسنةأهلقالهماهوفيه

:فقال،القرآن

بالقرآنجاءعمنأخذوهماكيرخيرواللهعندهمما

فلانورأينشكيكبحثأوفريةأوفبدعةبعدوالكل

الخيربعضعندهمأنأثبتبل،بالكليةالخيرعنهمينفيفلم

الكريم.القرآنمنالمستفاد

يقل،لمبمارميهوعدمالخصممعالعدلى:إنصافهمصورومن.

:يعتقدهلمممابراءنهوبيانبل

يرمونفهم،قاطبةالباعأهلفيهخالفالذيالعدلمقتضىوهذا

الشنيعة،الباطلةبالتهمالسنةأهلوخاصة،الأخرىالفرقمنخالفمن

يقولوا.لمماعليهمويتقولون

منكائنلأحدينسبودنلاأنهمعدلهمتمامفمنالسنةأهلوأما

ويبينونعنهيثبتلمماويردون،عنهثبتماإلامخالفأوموافق،كان

نسبته.صحةعدم

في"الإسلامية"الحميةمنظومتهفيالسرمريقول،ذلكفمن

بتسلسليقولبأنهالإسلامشيخاتهمحين،السبكيعلىردهمعرض

:فقال،الحوادث
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بهيظنعماسبحانهاللهفيلأولهامبدالاحوادثبرى

بصيبه)1(صيبواوقدالمقالهذاخصموااذالرفضأهلقالماوالله

فيويبدعهميخالفهمكانصهان،التهمةهذهمنالروافضيبرئفهو

يقولوا.لمبمايتهموالاأنالعدلمقتضىولكن،غيرهاكثيرةأمور

لمنالعذرالتمسواربماأنهم:المخالفمعإنصافهمصورومن.

يخرجونهفلاوأخطأ،زلوإن،للسنةمنتسبأللحقطالبأدامماخالف

فيوسعهباذلأ،مجتهدأدامماالخطأ،فيوقوعهبمجردالسثةمن

السنة:اتباعتحري

يذكرأنيجوزفلاالسائغالاجتهادمنهعلم"ومن:تيميةابنيقول

منفيهلمايحمببل،خطأهلهغفراللهفانلهوالتأثيمالذموجهعلى

ثناءمنحقوقهمناللهأوجببماوالقيامومحبتهموالاتهوالتقوىالإيمان

.")2(ذلكوغيرودعاء

ويبين،الحقيبينبل،ئبئنفلاالسنةتتركأنيعنيلاهذاأدطإلا

تيمية:ابنيقولعذر،لهكانإنعذرهيبينكما،أخطأمنخطأ

فلاوالدينالعلممنمرتبتهموعرفتعذرواوإنالاجتهاد"فاصحاب

")3(.تأويلهملأجلوالهدىالسنةمنتبينماتركيجوز

:القرآنفيحزمابنقولفيالقيمابنقولذلكفمن

اثنانلاقرآنللناسمافقالذلكبعدحزمابنوأنى

البلاغة)أساس.أثرهمنأومنهأصابهمأي:بصيبصيبوايقال:المطرهوالصيب)1(

035(.1/المنيروالمصباح1،286/

234(.)28/الفتاوىمجموع)2(

64(.)21/الفتاوىمجموع)3(
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البطلاذببنفولوذاكنبالقرآبسمىكلاربعبل

العثمافيبالمصحفيدعىالرسمفيثابتوآخريتلىالذيهذا

الرحمنخليقةالثلاثةهذيصدورناببنمحفوظوالئالث

بالقرآذعنهبعبركلكعلمهالقدبمالمعنىوالرابع

ببيانناطقعبارةعنهيجدلمشيئارامقدواظنه

قولآرامربمابأنهلهعذرهقدمثم،حزمابنفيهأخطامال!نحئالةفبين

الزلة.هذهفزل،بيانهفيالعبارةتسعفهفلم

أهكأقوالبينالتفريق:والجماعةالسنةاهلإنصافصورومن.

الغالىبيانمع،قالتهمافرقةكلإلىفينسب،بينهاالخلطوعدم،البدع

السنة:أهلمنوالقريبمنهم

تعالىتقال،به!اللهأمرالذيوالعدلالإنصافمنوهذا

.152(:الأنعام1قرقئ!ذاتحا!ؤتؤقآغلىلوأففمضأؤإذا

،الناسبينبهتحكمودنقولأققتض!"أوإذا:السعديقال

والأحوالالمقالاتعلىبهوتتكلمون،الخطاببينهموتفصلون

؟تكرهونومنتحبونمنفيالصدقبمراعاة،قولكمفيأقأغلىلوأ!

بالكلاءتكرهمنعلىالميلفإن،بيانهيلزمماكتمانوعدم،والإنصاف

.المحرمالظلممنمقالتهفيأوفيه

نأعليهفالواجب،الباعأهلمقالاتعلىالعالمتكلمإذابل

وبعتبر،والباطلالحقمنفبهامابببنوأن،حقهحقذيكلبعطي

منهلماأا(.وئعدهاالحقمنفربها

028(.)1/المنانالكريمتيسير)1(
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منهمخيرالخوارجبأنالمعطلةعلىالقيمابنردذلكومن

بقوله:لهموإنصافه

العصبانمكفروبينالعليابالسنةمكفربينشنان

باغبتانفئتانوكلاكمانأولواكذاكنأولناقلنم

والبهنانوالنبدبلوالتحربفالتعطيلمبزةعليهمولكم

الرحمنمنخوفمعالنصدبقوالاثباثمبزةعلبكمولهم
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الخصوملشبهمعرفتهم

الردودلأوجهواستيعابهم
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فهمعلىيعين،مذهبهوحقيقة،المخالفحالمعرفةأنشكلا

أساسه.منونقضهالفاسد،المذهب

خصومهم،شبهمعرفةعلىوالجماعةالسنةعلماءحرصوقد

بعلمعنهميتكلمونبل،وظلمبجهلمخالفيهمعنيتكلمونلافكانوا

وبأقوالهم.،بحالهمتامةومعرفةوعدل

شبههم-علىوالإطلاع،الباعأهلمذاهبمعرفةأهميةوتظهر

)1(:جوانبعدةفي-العلماءقبلمن

ومن،فهمهعلىيعينالمخالفالمذهبحقيقةعلىالإطلاعأن-ا

وإبطاله.عليهالردثم

أكثريفسدقد،شبههمحفيقةمعرفةدودنعليهمللردالتصديأن-2

علىالردعنويقصر،يوردوهلمماعلىيرذقدلأنه،يصلحمما

نأدونالسامعنفسفيالشبههذهفيعمق،شبهمنأوردوهما

عليها.الرديعرف

بالحقويقينآإيمانآالمؤمنيزيدمذهبهمحقيقةعلىالإطلاعأن-3

73.صالحنينيلناصرالعقديةالمصنفاتانظر)1(
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شيخيقول،إليهيدعونالذيبالباطلويقينآوإيمانأ،معهالذي

بحقيقةوأخبروأعلموأعرفأعقلالرجلكان"وكلما:الإسلام

وإيمانآ،بصيرةذلكفيازداد،النفاةهؤلاءوبقول!،نفسهالأمر

.")1(وعرفانأويقينآ

وبشبههم،البدعأهلبأقوالتامةدرايةعلىالأمةسلفكانوقد

عليهمالردمع،البدعأهللأقوالدقيقأإيرادأمصنفاتهمفيتجدفإنك

)2(.شبههمودحض

فتجد،أيضأمنظوماتهمفيوالجماعةالسنةأهلتمثلهماوهذا

عليها.الردثم،الخصملشبهةواضحأ%لىلرا

البدعأهلبأقوالالتامةمعرفتهمبينأالقيمابنقولذلكفمن

:!اللهكلامفيالفرقأقوالذكرأنبعدفيقول،وشبههم

الأثمانرخبصةإليكحملتكلهاالطوائفمفالاتهذي

النببانبذاأبداألفبنهاماالناسكنبفنشتلووأظن

والاحسانالحسنذاتأبصرتناظرلكبكنف!نالبكزفت

ابنعنالدفاعفيالإسلاميةالحميةمنظومةفيالسرمريوكذلك

معهيظهربماىلمجب،النبيقبرزيارةمسألةفيالسبكيعلىيرد،تيمية

:فيقول،وحججهالسبكيدعوىالواسععلىإطلاعه

.(5/281)رضلتعاادرء(1)

شيخمصنفاتوجل،للكنانيوالحيدة،للدارميالجهميةعلىالرد:مثلآانظر)2(

إيرادآ،الخصومبشبهأحاطتكتبهممنكثيرف!ن،القيمابنوتلميذهالإسلام

وتفنيدآ.
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بسبسبهنمررولمبقلهلمماعلىرددتتنصفلمالزيارةوفي

مطلبهعندضعبفحديثإماأذكرهاأشياءملخصهودأ

لمنصبههدمبلمرادكعلىبهدليللاولكنصحيحإما

بموكبهفعارضهنقل!بورادالىالرحالشدفيعندككانإن

شدجوازدعوىفيالمخالفينأقوالعلىاطلاعهيبيندقئلنةفهو

ضعيفة،أحاديثإماعندهمماغايةوأن،-لجبحالنبيقبرلزيارةالرحال

دعواهم.ردفيصريحةبل،حجةفيهالهمليسصحيحةأحاديث!!اما

قولومئالاتهاالخصومشبهعلىاللهرحمهمإطلاعهمسعةومن

زعممنشبةمبينآالاعتقاد"نظمفيالرشاد"نهجمنضومتهفيالسرمري

يقتضي!دثهالكلامصفةإثباتأنعلى!الثهعنالكلامبنفيالتنزيه

دئح!فة:السرمريفقال)1(،الكلاملهذامخارجإثبات

يكونلاذلكانفيزعم،مسموعوصوتبحرفتعالىالثهكلامينفيلمنشبهةهذه)1(

سمعمخارجذاالمتكلمكانإإن:البيهقييقول،الصوتلهذامخارجمنإلا

يذغيركلامهسمعمخارجذيغيرالمتكلمكانل!ان،واصواتحروفذاكلامه

بحرفليسوكلامه،مخارجبذيليسثنائهجلوالباري،وأصواتحروف

والصفات)الأسماء."وأصواتبحروفتلوناه،تلوناهثمفهمناهف!ذا،وصوت

مشابهةتوهمعلىمبناهوالسنةالكتابلنصوصمخالفباطلقولوهذا273(.ص

الحرفبأنالقائل!وقول:المقدسيالغنيعبدالحافظيقول،بخلقهتعالىالثه

آتلأتئتل!يخقتتمتعؤذ)ئؤتمالثهتال.ومحالباطلمخارجمنإلايكونلاوالصوت

أثتت!)تايا-أنهماوالأرضالسماءعنإخبارآ!تالوكذلكتنرلير"،ينهلؤتتولى

كلمه"أنه:فالنبيعنوروي،أدواتولامخارجغيرمنالقولفحصلظأيخين"

)الاقتصاد."الشجرةعلبهوسلمتالحجر،عليهصلمأنه:وصح،المسمومةالذراع

15(..صالاعتقادفي
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والجماتالسنةأهلعندالعفدبةالمنظومات466

مزورالمخارجفيقولبنمويهدرهدرلاالنعطبلعلىبدور

السفرمنالكلامنفيقصدهبلولحهالمخاوجنفيفصدهوما

يزريبصحابهفيهأذىاقلالذيالمذهبلهذافتبأ

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


467الخانمة

الله،هداناأنلولالنهتديكناوما،لهذاهداناالذيدثهالحمد

...وبعد،الصالحاتتتمبنعمتهالذيدثهوالحمد

الصحيحةالعقيدةخدمةفيوالجماعةالسنةأهلجهودبعضفهذه

لخدمةبذلوهماكلليسجمعهتعالىالثهيسرماأنجامعهايثقنظمآ،

وبيانها.الصحيحةالعقيدة

ومباحثه،فصولهعشتالذي-البحثبهذاأكونوانأرجولىاني

يكونأنأرجو-وصعوباتهبتحدياتهوفتنت،ومراحلهأشواطهوقطعت

السنةأهلعقيدةلخدمةصادقةجهودإلىينضافبسهمضربآالجهدهذا

أهلوعلماء،الأمةسلفجهودلبيانغيرهاإلىتضافولبنة،والجماعة

خدمةفيالحقمنعلينالهمماببعضوفيتقدأكونأنولعلي،السنة

جهودهم.وإبراز،علومهم

والجماعةالسنةلأهلالعقديةالمنظوماتمعتطوافبعدوإني

التالية:النتائجأماميلأجد

النظمطويقعنالمخالفعلىوالرد،العقيدةتقريرأن:أولأ

المنظوماتبعضهمفانشأ،السنةأهلعلماءكبارارتضهاطريقة؟الشعري

مصنفاته.فيالسنةلأهلمنظوماتالأخرالبعضوأورد،ذلكفي
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والجمامحةالسنةأهلمحندالعقلبةالمنظومات468

السنةلأهلالعقديةالمنظوماتمنضخمموروثثمةأن:ثانيأ

هذهتفرقفإن،وعنايةص!اظهارتنقيمبإلىيحتاجزالما،والجماعة

فيوالمتفرق،مضانهفيوالمبثوث،والمخطوطالمطبوعبينالمنظومات

لإبرازعلميةمؤسساتتبنيبأهميةقناعةأمامالباحثليضع،مضانهغير

السنة.أهلعلماءلدىالعقيدةفيالتصنيفمنالجانبهذا

بالغأثررهماوالاعتصام،والسنةبالكتابالاستمساكفيأن:ثالثأ

إصابة:؟يالنصلزومأثرفتجد،العقديةالسنةأهلمنظوماتعلى

غيرإلى،اللفظوبلاغة،العلموسعة،والإنصاف،الحجةوقوة،الحق

والسنة.بالكتابالاعتصامآثارمنذلك

البلاغةإلىالناسأقربهموالجماعةالسنةأهلأن:رابعأ

آثارمنأثرإلىذلكوما،بذلكناطقةمنظوماتهموهذه-إجمالا-

لهما.وحفظهم،والسنةللكتابلزومهم

فيوظهورهوالجماعةالسنةأهلعلماءعلمبروز:خامسأ

تعالى،اللهكتابآياتلمعانيإيرادهمخلالمنذلكيظهر،منظوماتهم

السلفأئمةلأقوالوإيرادهم،-!ي!رسولهأحاديمثوتفاصيل

واختياراتهم.

فلا،والمخالفالموافقمعوالجماعةالسنةأهلإنصاف:سادسأ

يقله،لممامخالفعلىيتقولونولا،أصحابهاغيرإلىالأقوالينسبون

.بهذاشاهدةومنظوماتهم

لاالموضوعهذابانتامةقناعةعلىوإنى،مقلجهدفهذاوأخيرآ

منظوماتمنكثيرزالتوما،والتنقيبالبحثمنمزيدإلىيحتاجيزال

لعموموإظهارهاإبرازهاتنتظر،بيوتاتهافيمخدرةوالجماعةالسنةأهل
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946نمةالخا

والجماعة،السنةأهللعقيدةوخدمة،أصحابهالحقوفاء،المسلمين

النافع.للعلمونشرآ

وآلهمحمدنبيناعلىوسلماللهوصلىوأعلمأعلىتعالىوالثه

وصحبه.
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473والمراجعدرلمصاافصحا

8المخطوطاتأولأ8

منمصورمخطوط-الجوزيبنعليبنالرحمنعبد-الجوزيابندالية-

بالجامعةالمخطوطاتمكتبةفيوذلك،برفستنجامعةفيلمخطوطيماأصل

.مجموعضمن)2017(برقممكروفلمعلىمصورةوهي،الإسلامية

المكتبةفيمخطوطة-السنجاريإبراهيمبناحمد-السنجاريعقيدة-

المخطوطاتمكتبةفيمصورةومنهاعام(،)1478برقمبدمشقالظاهرية

(.مجاميع)68برقمالإسلاميةبالجامعة

الغمريةبالمكتبةمخطوط-الصرصرييوسفبنيحي-الصرصريعقيدة-

93(.)4/برقمبالمدينةالإسلاميةبالجامعةمصورةومنه،سوريافي

مصورةومنها،بدمشقالظاهريةبالمكتبةثانيةنسخة-الصرصريعقيدة-

)خ/9947(.برقمالإسلاميةسعودبنمحمدالإمامبجامعة

العمريةمجاميع،الظاهريةفيمخطوطة-المقدسيطاهربنمحمدعقيدة-

الإسلامية.الجامعةفيمصورةومنها)3208(،برقم

الأنصاريالرشيدعبدالواسععبد-العقائدوسراجالقصائدتاجمنظومة-

جامعةمكتبةفيبرفستونجامعةمخطوطاتمنمصورمخطوط-الهروي

4(.550)ف/برقم،الإسلاميةسعودبنمحمدالإمام

فيمخطوطأصلمنمصور-السلفيطاهرلابيالمبندعةعلىالردمنظومة-

.وهي،الإسلاميةبالجامعةالمخطوطاتمكتبةفي)3816(،برقمالظاهرية

الغمرية(.مجاميع)08برقممصورة

http://www.al-maktabeh.com



474

01

11

12

ثانيأ

13

14

15

16

17

18

والجماعةالسنةأهلمحندالعقلبةالمنظومات

مكتبةفيمخطوطة-اليافعييوسفبنمحمد-السبكيعلىالردمنظومة

)8898(.برقموهىالإمامجامعةلمكتبةالمهداةالعسافي

الإمامجامعةفيمحفوظةثانيةمخطوطةنسخة-السبكيعلىالردمنظومة

)4312(.برتم

-الجنديبلبانبنعلي-القدريعلىالردفيبلبانبنعليمنظومة

سعودبنمحمدالإمامجامعةمكتبةفيمكيروفلمعلىمصورةمخطوطة

.8133/فبرقمالإسلامية

ضمنمخطوطة-الكاتبمحمدبنيوسف-الكاتبيوسفمنظومة

مكتبةفيمصورةومنها،بدمشقالظاهريةالمكتبةفيالغمريةمخطوطات

مجاميع.1488برقم،المنورةبالمدينةالإسلاميةبالجامعةالمخطوطات

فيمخطوطة-السرمريمحمدبنيوسف-الاعتقادنظمفيالرشادنهج

7(.مجاميع-عام)3744برقمالظاهرية

4والمجلاتالعلميةالرسائل

الأزهر-الجامعمشيخةعنتصدر-عشرالتاسعالمجلدالأزهرمجلة

هـ.ا367-القاهرة

مكة-القرىأمجامعةعنتصدر-والعشرونالخامسعددالقرىأممجلة

المكرمة.

والتاسع.،الثامنالعددالحكمةمجلة

.ام789-تونس-العاشرةالسنة-الثالثالعدد-الإسلامجوهرمجلة

-العقيدةمسائلعلىالعربيةباللغةالاستدلالفيوالجماعةالسنةأهلمنهج

اهـلم423عامالإمامجامعةفيماجستيررسالة-الداودفهدبنلمحمد

تطبع.

الثالثالقرننهايةإلىالعقيدةعلمتدوينفيوالجماعةالسنةأهلمنهج

بنمحمدالإمامجامعة-دكتوراهرسالة-الحنينييحيبنناصر-الهجري

تطبع.لم-الإسلاميةسعود
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25

26

27

475جعوالمرادرالمصا

للشيخدكتوراهرسالة،والنصوفالعقيدةفيوآراؤهامنهجهاالسالمية

كلية-الإسلاميةسعودبنمحمدالإمامجامعة-السهليدجينبنالثهعبد

تطبع.لم-الدينأصول

،مخطوط-لسخاويمحمدبنمحمد-عربيابنترجمةفيالمنبيالقول

اهـ،421عامالقرىأمجامعةفيماجستيررسالةفيفقطنصفهخقق

تطبع.لم،كبيرينمجلدينفي،مدركالعربىبنخالد:الباحثبتحقيق

بدايةمنومصنفاتهمناهجهوالجماعةالسنةاهلعندالعقيدةعلمتدوين

دكنوراهرسالة-الطريفعلييوسف-السادسالقرننهايةالىالرابعالقرن

تطبع.لم،الإسلاميةسعودبنمحمدالإمامجامعةمن-

وتحقيقدراسةمعالعقيدةفيومنهجهالمقدسيطاهربنمحمدالحافظ

رسالة-السدحانمحمدالعزيزعبد-المحجةتاركعلىالحجةكتاب

تطبع.لم،الإسلاميةسعودبنمحمدالإمامجامعة-دكتوراة

تحقيق-الإسلامشيخلنايةالحنبليالطوفيالقويعبدبنسليمانشرح

العقيدةقسمفيالدكتوراةدرجةلنيلعلميةرسالةنور،محمدودراسة

يطبع.لم،الإسلاميةبالجامعة

المطبوعة8الحقب:

بطةبنالثهعبد-المذمومةالفرقومجانبةالناجيةالفرقةشريعةعنالإبانة-

هـ.1418-الرايةدار-وآخرونالنصرمحمدبنالوليدتحقيق-العكبري

القاهرة-والحكمالعلوممكتبة-العكبريبطةبناللهعبد-الصغرىالإبانة-

اهـ.423-

تحقيق-تيميةبنالحليمعببنأحمد-البكريعلىالردفيالاستغاثة-

اهـ.426-المنهاجدار-السهليدجينبنالثهعبد

ابندار-الهلاليسليمتحقيق-الشاطبيموسىبنإبراهيم-الاعتصام-

اهـ.418-عفان
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36-

37-

38-
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والجمامحةالسنةأهلعندالعفدبةالمنظومات

البحوثدار-البهلالفريحتحقيق-البيهقيالحسينبنأحمد-الاعتقاد

اهـ.424-والإفتاءالعلمية

أحمدتحقيق-المقدسيالواحدعبدبنالغنيعبد-الاعتقادفيالاقتصاد

اهـ.414-المنورةالمدينة-والحكمالعلوممكتبة-الغامديعطية

-الرياض-الأصالةدار-الخنينناصر-الشعرفيالإسلاميالالتزام

اهـ.804

المحسنعبد-المالكيحسناباطيلردفيالأخيارللصحابةالانتصار

اهـ.422-القاهرة-عفانابندار-العباد

الباقيعبدفؤادمحمدتحقيق-البخاريإسماعيلبنمحمد-المفردالأدب

اهـ.954-بيروت-لإسلاميةاالبشائردار-

بنالعزيزعبد-الأرضوسكونالشمسجريانعلىوالحسيةالعقليةالأدلة

باز.بنالثهعبد

وعقود،القراءاتوأصول،والرواةالقراءأسماءعلىالمنبهةالأرجوزة

محمدتحقيق-الدانيسعيدبنعثمان-والدلالاتبالتجويد،الديانات

اهـ.042-الرياض-المغنيدار-الجزائريمجقان

محمدبنالثهعبدتحقيق-البيهقيالحسينبنأحمد-والصفاتالأسماء

.جدة-السواديمكنبة-الحاشدي

البنا-أحمدبنالحسن-المجودةالقصيدةترتيبعلىالمجردةالأصول

اهـ.428-الرياض-طيبةدار-سيفمحمدحسامتحقبق

.م2002-ببروت-للملايينالعلمدار-الزركليالدينخير-الأعلام

زهيرتحقيق-البزارعليبنعمر-تيميةابنمناقبفيالعليةالأعلام

اهـ.041-بيروت-الإسلاميالمكتب-الشاويش

.بيروت-الفكردار-جابرسميرتحقيق-الأصفهانيالفرجأبي-الأغاني

العربي-التراثإحياءدار-السمعانيمحمدبنالكريمعبد-الأنساب

هـ.ا124-بيروت
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51

52

53

477والمراجعدرالمصا

اهـ.304-الرسالةدار-الشاطبيإسحاقلأبي-والإنشاداتالإفادات

تحقيق-الباقلانيبكرابو-بهالجهليجوزولااعتقادهيجبفيماالإنصاف

اهـ.293-بيروت-العربىالكتابدار-حيدرالدينعماد

-المعارفمكتبة-زيدأبوالثهعبدبكر-آثارهحياتهالجوزيةقيمابن

هـ.ا504-الرياض

بكرأبيبنمحمد-والجهميةالمعطلةغزوعلىالإسلاميةالجيوشاجثماع

اهـ.404-بيروت-العلميةالكتبدار-القيمابن

الفوائد-عالمدار-جبرينبنالثهعبد-النبويالحديثفيالآحاداخبار

اهـ.416

-.تحقيقالمقدسيالضياء-الرحمنالرحيمإلىبعودالقرآناختصاص

اهـ.904-الرشددار-الجديعالثهعبد

السمعاني-منصوربنمحمدبنالكريمعبد-والاستملاءالإملاءأدب

اهـ.104-بيروت-العلميةالكتبدار-فايسفايلرماكستحقيق

دار-السوسياسينتحقيق-الماورديمحمدبنعلي-والدينالدنياأدب

اهـ.423-كثيرابن

يوسف-آلسليمانبنعلي-والجماعةالسنةأهلمعتقدفيالبضاعةأربح

هـ.ا427-الرياض-السلفأضواء

-بغداد-القيرواندار-ناجىهلالتحقيق-نادرةإسلاميةنصوصأوبعة

اهـ.427

-المقريمحمدبنأحمد-عياضالقاضيأخبارفيالرياضأزهار

.المغرب-الرباط-الإسلاميالتراثاحياءصندوق

-عيونباسلمحمدتحقيق-الؤمخشريعمروبنمحمود-البلاغةأساس

اهـ.413-بيروت-العلميةالكتبدار

عالمدار-الشنقيطيالأمينمحمد-بالقرآنالقرآنإيضاحفيالبياناضواء

هـ.ا426-الرياض-الفوائد
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54

55
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58

95

06

61

62

63

64

65

والجماعةالسنةأهلمحندالعفلبةالمنظومات

أبوزيدعليتحقيق-الصفديالدينضلاح-النصروأعوانالعصرأعيان

هـ.ا184-بيروت-المعاصرالفكردار-وآخرين

دار-هشامبنيوسفبنالثهعبد-مالكابنألفيةإلىالمسالكأوضح

.ام979-بيروت-الجيل

الحمودمحمدتحقيق-الفراءيعلىأبو-الصفاتلأخبارالتأويلاتإبطال

اهـ.014-إيلافدار-النجدي

الشوكاني-عليلمحمد-الأصولعلممنالحقتقريرإلىالفحولإرشاد

اهـ.356-الحلبيالبابيمصطفىمطبعة

الرسالةمؤسسة-الفوزانفوزانصالح-التوحيدكتاببشرحالمستفيدإعانة

هـ.ا224-بيروت-

رئاسة-الشيخالحسنبنعبدالرحمن-التوحيدكتابشرحالمستفيدإعأنة

اهـ.422-البحوثإدارة

دار-صقرأحمدالسيدتحقيق-الباقلانيالطيببنمحمد-القرآنإعجاز

.القاهرة-المعارف

تحقيق:-القيمابنبكرأبيبنمحمد-الصميطانمصائدمناللهفانإغاثة

اهـ.593بيروت-المعرفةدار-الفقيحامدمحمد

بنالحليمعبدبنأحمد-الجحبمأصحابمخالفةالمستقيمالصراطاقتضاء

-القاهرة-المحمديةالسنةمطبعة-الفقيحامدمحمدتحقيق-تيمية

اهـ.938

العلمية-الكتبدار-حجرابنعليبنأحمد-العمربأبناءالغمر)نباء

هـ.ا604-ببروت

المقدسي-إبراهيمبنالرحمنعبد-والحوادثالبدعإنكارعلىالباعث

اهـ.412-الطائف-المويدمكتبة-عيونبشيرتحقيق

عالم-العمرانعليتحقيق-القيمابنبكرأبيبنمحمد-الفوائدبدائع

هـ.ا425-الفوائد
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947والمراجعلرالمصا

اللاذتيالرحمنعبدتحقيق-كثيرابنعمربناسماعيل-والنهايةالبداية

هـ.ا422-بيروت-المعرفةدار-بيضونومحمد

دار-الشوكانيعليبنمحمد-السابعالقرنبعدمنبمحاسنالطالعالبدر

.بيروت-العلميةالكتب

-صادردار-القاضيودادتحقيق-التوحيديحيانأبو-والذخائرالبصائر0

.بيروت

إبراهيممحمدتحقيق-السيوطيالدينجلال-النحاةطبقاتفيالوعاةبغية

اهـ.993-دمشق-الفكردار-

.عمان-الفرقاندار-عباسحسنفضل-وأفنانهافنونهاالبلاغة

نيميةبنالحليمعبدأحمد-الكلاميةبدعهمتاسيسفيالجهميةتلبيسبيان

المكرمة-مكة-الحكومةمطبعة-قاسمبنالرحمنعبدبنمحمدتحقيق-

اهـ.293

اهـ.404-بيروت-الفكردار-الزبيديمرتضىمحمد-العروستاج

كسرويسيدتحقيق-الأصبهانيالثهعبدبنأحمدنعيمأبي-اصبهانتاريخ

اهـ.041-ببروت-العلمبةالكنبدار-

-المعارفدار-بكريعقوبترجمة-بروكلمانكارل-العربيالأدبتاريخ

مصر.

الغربدار-عوادبشارتحقيق-الذهبيأحمدبنمحمد-الإسلامتاريخ

هـ.ا442-لإسلاميا

إصدارات-فهميمحمودترجمة-سزكينفؤاد-العربيالتراثتاريخ

اهـ.304-الرياض-الإسلاميةسعودبنمحمدالإمامجامعة

-الندويهاشمالسيدتحقيق-البخارياسماعيلبنمحمد-الكبيرالتاريخ

الفكر.دار

العلميةالكنبدار-عطامصطفىتحقيق-البغداديالخطيب-بغدادتاريخ

هـ.ا704-لبنان-بيروت-
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بنعمرالدينمحبتحقيق-عساكربنالحسنبنعلي-دمشقمدينةتاريخ

اهـ.417-لبنان-بيروت-الفكردار-الأولىالطبعة-العمرويغرامة

الأندلسدار-الحفظياللطيفعبد-والشبعةالخوارجفيالمعتزلةتأثير

هـ.ا142الخضراء

عليمحمدتحقيق-العسقلانيخخرابن-المشتبهبتحريرالمنتبهتبصير

.لبنان-بيروت-العلميةالمكتبة-النجار

دار-الشبلعليتحقيق-الطبريجريربنمحمد-الدينمعالمفيالتبصير

اهـ.164-الرياض-العاصمة

تاريخولانشرداربدون-عاشورابنالطاهرمحمد-والتنويرالتحرير

طبع.

-المباركفوريالرحمنعبدمحمد-الترمذيجامعبشرحالأحوذيتحفة

.بيروت-العلميةالكتبدار

العباد-الرزاقعبد-الحائيةداودأبيابنمنظومةشرحفيالسنيةالتحفة

اهـ.423-الشارقة-الإسلاميةالشئوندائرة

المحمودعبدالرحمنتعليق-مهديالفالح-التدمريةشرحالمهديةالتحفة

اهـ.414-الوطندار-

بنأحمدبنالرحمنعبد-البوارداربحالوالتعريفالنارمنالتخويف

اهـ.993-دمشق-البياندارمكتبة-رجب

السيوطيبكرأبيبنالرحمنعبد-النواويتقريبشرحفيالراويتدريب

.الرياض-الحديثةالرياضمكتبة-اللطيفعبدالوهابعبدتحقيق-

الرشدمكتبة-العطاويمحمدتحقيق-القزويني-قزوينأخبارفيالتدوين

هـ.ا454-الرياض-

العربي-التراثإحياءدار-الذهبيأحمدبنمحمد-الحفاظتذكرة

.بيروت

مالك-الإماممذهبأعلاملمعرفةالمسالكوتقريبالمداركترتيب
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29

المغربية-الاوقافوزار-وآخرونالطبخيتحقيق-عياضالقاضي

هـ.ا204-المغرب

حزمابندار-زمرليفوازتحقيق-المقدسيعبدالغني-الدعاءفيالترغيب-

اهـ.!ا16-

39-

49-

-59

69-

79

89

99-

-001

-101

-201

القويعبدبنالعظيمعبد-الشريفالحديثمنوالترهيبالترغيب

-بيروت-العلميةالكتبدار-الدينشمسإبراهيمتحقيق-المنذري

اهـ.417

-العجلانإبراهيممحمدتحقيق-تيميةبنالحليمعبدبنأحمد-التسعينية

اهـ.042-الرياض-المعارفمكتبة

-الجوزيابندار-البريكانإبراهيم-السلفبمذهبالخلفتعريف

اهـ.418

-الأبياريإبراهيم-تحقيق-الجرجانيعليبنمحمدبنعلي-التعريفات

اهـ.504--بيروت-العربيالكتابدار

اهـ.422-الوطندار-اللطيفعبدألسعد-الاعتقاديةالتعريفات

الموجودعبدأحمدعادلتحقيق-الأندلسيحيانأبي-المحيطالبحرتفسير

اهـ.413-بيروت-العلميةالكتدار-

دار-عؤامةمحمدتحقيق-حجرابنعليبناحمد-التهذيبتقريب

هـ.ا604-بحلب-الرشيد

العراقيالحسينبنالرحيمعبد-الصلاحابنمقدمةشرحوالإيضاحالتقييد

-بيروت-والتوزيعللنصمرالفكردار-عثمانمحمدالرحمنعبدتحقيق-

اهـ.938-لبنان

العلمية-الكتبدار-الجوزيبنعليبنالرحمنعبد-إبليستلبيس

هـ.ا304-بيروت

الحقعبدتحقيق-الأندلسيحزمابن-التخليصلوجوهالتلخيص

اهـ.423-بيروت-حزمابندار-التركماني
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بنالثهعبدبنيوسف-والأسانيدالمعانيمنالموطأفيلماالتمهيد-301

-البكريالكبيرعبدومحمدالعلويأحمدبنمصطفىتحقيق-البرعبد

اهـ.387المغرب-الإسلاميةوالشؤونالأوقافعموموزارة

الرحمنعبدتحقيق-البقاعيالدينبرهان-عربيابنكفرالىالغبيتنبيه-154

-الرياض-والإرشادوالدعوةالعلميةالبحوثرثاسةطباعة-وكيل

اهـ.415

الرشد-الرشيدناصربنالعزيزعبد-الواسطيةالعقيدةعلىالسنيةالتنبيهات-501

اهـ.416-

مؤسسة-عوادبشارتحقيق-المزيالزكيبنيوسف-الكمالتهذيب-601

هـ.ا004-بيروت-الرسالة

خزيمة-بناسحاقبنمحمد-وجلعزالربصفاتوإثباتالتوحيد-701

اهـ.414-الرياض-الرشدمكتبة-الشهوانالعزيزعبدتحقيق

ابن-وكناهموألقابهموأنسابهمالرواةأسماءضبطفيالمشتبهتوضيح-801

العرقسوسي-نعيممحمدتحقيق-القيسيالثهعبدبنمحمدالدينناصر

.ام399-بيروت-الرسالةمؤسسة

بناحمد-القيمابنالإمامقصيدةشرحالقواعدوتصحيحالمقاصدتوضيح-901

اهـ.604-بيروت-الإسلاميالمكتب-عيسىبنإبراهيم

الملكمكتبةمطبوعات-الشبلالعزيزعبدعلي-تيميةابنمخطوطاتثبت-011

.الرياض.الوطنيةفهد

تحقيق-المالكيالعربيابنأحمدبنمحمد-القرآنلأحكامالجامع-111

اهـ.427-بيروت-الرسالةمؤسسة-التركياللهعبد

محمدأحمدتحقيق-الطبريجريربنمحمد-القرآنتاويلفيالبيانجامع-112

اهـ.042-بيروت-الرسالةمؤسسة-شاكر

المجمعإصدارات-الحبشيمحمدالثهعبد-والحواشيالشروحجامع-113

م.4002-المتحدةالعربيةالإماراتظبيأبو-الئقافي
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شاكرمحمدأحمدتحقيق-الترمذيعيسىبنمحمد-الصحيحالجامع-114

.بيروت-العربيالتراثإحياءدار-وآخرون

دار-القشيريالحجاجبنمسلم-مسلمصحيحالمسمىالصحيحالجامع-115

.بيروت-الجيل

المعرفة-دار-رجببنأحمدبنالرحمنعبد-والحكمالعلومجامع-116

هـ.ا804-بيروت

عالم-شمسعزيزتحقيق-تيميةبنالحليمعبدبنأحمد-المسائلجامع-117

هـ.ا422-الفوائد

وأيامه-وسننهلمج!اللهرسولأمورمنالمختصرالصحيحالمسندالجامع-118

النجاةطوقدار-الناصرزهيرمحمدتحقيق-البخاريإسماعيلبنمحمد

اهـ.422-

سميرتحقيق-القرطبيالبرعبدبنيوسف-وفضلهالعلمبيانجامع-911

اهـ.418-الجوزيابندار-الزهيري

عالم-العمرانوعليشمسعزيزجمع-الإسلامشيخلسيرةالجامع-125

هـ.ا224-الفوائد

تحقيق-الخميديالثهعبدأبي-الأندل!سولاةذكرفيالمقتبسجذوة-121

اهـ.417-بيروت-العلميةالكتبدار-السويفيروحية

الشريف-اللهخيرتحقيق-المقدسيعبدالغني-الشعرأحاديثفيهجزء-122

اهـ.413-نشرداربدون

ابنبكرأبيبنمحمد-الأنامخيرعلىالصلاةفضلفيالأفهامجلاء-123

اهـ.425-الفوائدعالمدار-النثيريزائدتحقيق-القيم

مطبعة-الألوسيالدينخيرنعمان-الاحمدينمحاكمةفيالعينينجلاء-124

.القاهرة-المدني

القيرواني-الحصريعليبنإبراهيم-والنوادرالملحفيالجواهرجمع-125

مصر.-الرحمانيةالمطبعة
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اهـ.421-الرياض-الوطندار-العقلناصر-والمعتزلةالجهمية

تيمية-بنالحليمعبدبنأحمد-المسيحدينبدللمنالصحيحالجواب

هـ.9141-العاصمةدار-وآخرونناصربنعليتحقيق

الكريم-القرآنإنزالكيفيةفيالتحقيقفيالمستقيمالواضحالجواب

الرشد-مكتبة-الغامديالقادرعبدتحقيق-الشيخألإبراهيمبنمحمد

اهـ.426

القرشي-اوفاءاأبيبنالقادرعبد-الحنفيةطبقاتفيالمضيةالجواهر

اهـ.893-الرياضالعلومدار-الحلوالفتاحعبدتحقيق

الكتبدار-القيمابنبكرأبىبنمحمد-الأفراحبلادإلىالأرواححادي

.بيروت-لعلميةا

-الرياض-الكتبعالمدار-عابدينبنأمينمحمد-عابدينابنحاشية

اهـ.423

الحكومة-مطبعة-قاسمبنمحمدبنالرحمنعبد-المضيئةالدرةحاشية

اهـ.493-المكرمةمكة

الكتبدار-معوضعليتحقيق-الماورديمحمدعلي-الكبيرالحاوي

هـ.ا414-بيروت-العلمية

محمدتحقيق-المقدسيإبراهيمبننصر-المحجةتاركعلىالحجة

اهـ.941الأولىالطبعةالهندالسلفيةالجامعة-هارونإبراهيم

نشر-داربدون-إسماعيلمحمدشعبان-العقيدةفيالآحادحجية

اهـ.412

الوهيبي-الثهعبدمحمد-المخالفينشبهاتوردالعقيدةفيالآحادحجية

اهـ.154-المسلمدار

مازنتحقيق-النوويمحمدبنزكريا-الدقيقةوالتعريفاتالأنيقةالحدود

اهـ.114-بيروت-المعاصرالفكردار-المبارك

-البيانمجلةكتابمنلمجموعة-والإخلالالإجلالبينءلمج!رالنبيحقوق
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485جعوالمرادرالمصا

-البيانمجلةعنتصدرعلميةسلسلة-الفوزانصالحالشيخبتقديم

اهـ.422

بنأحمدبناللهعبد-البدعةأهلبعضمعالقرآنفيالمناظرةحكاية

-الرياض-الرشدمكتبة-الجديعيوسفالثهعبدتحقيق-المقدسيمحمد

اهـ.904

الفكردار-ارسلانشكيب-الأندلسيةوالآثارالأخبارفيالسندسيةالحلل

.القاهرة-العربي

الأصبهاني-اللهعبدبنأحمدنعيمأبو-الأصفياءوط!بقاتالأولياءحلية

.بيروت-العربيالكتابدار

-السرمريالدينجمال-تيميةابنلمذهبالانتصارفيالإسلاميةالحمية

اهـ.893-الهند-العلميالمجمعمطبوعات-مقبولالدينصلاحتحقيق

دار-المحبيأمينمحمد-عشرالحاديالقرنأعيانفيالأثرخلاصة

.القاهرة-الاسلاميالكتاب

عميرةالرحمنعبدتحقيق-البخاريإسماعيلبنمحمد-العبادأفعالخلق

.الرياض-السعوديةالمعارفدار-

بهامشطبع-القيسيالقادرعبدبنأحمد-المحيطالبحرمناللقيطالدر

اهـ.411-بيروت-التراثاحياءدارطبعة-المحيطالبحر

المعرفة-دار-السيوطيالدينجلال-بالماثورالتفسيرفيالمنثورالدر

هـ.ا134-بيروت

بنعليبنالثهعبد-أحمدالإماممذهبكتبأسماءفيالمنضدالدر

اهـ.041-الفكردار-العمرويعمرتحقيق-حميد

محمدتحقيق-تيميةبنالحليمع!بدبنأحمد-والنقلالعقلتعارضدرء

اهـ.193-الرياض-الأدبيةالكنوزدار-سالمرشاد

الرحمنعبد-القدريةالمشكلةحلفيالتأيةالقصيدةشرحالبهيةالدرة

السلف.أضواءطبعة-المقصودعبدأشرفتحقيق-السعدي
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ابنمحمودبنأحمد-الأعيانفواتؤيلأوالرجالأسماءفيالحجالدرة-155

اهـ.423-بيروت-العمليةالكتبدار-عطاالقادرعبدتحقيق-الفاضي

الكتبدار-حجرابنعليبنأحمد-الثامنةالمائةأعيانفيالكامنةالدرر-151

.القاهرة-الحديثة

أحمد-الإماممذهبينتحلممنالمجسمةعلىوالردالتشبيهشبهةدفع-152

مطبعة-القدسيالدينحسامبنشرهعنى-الجوزيفرجبنالرحمنعبد

دمشق.1345عامالترقي

تحقيق-بردييوسفالدينجمال-الصافيالمنهلعلىالشافيالدليل-153

المكرمة.مكة-القرىأمجامعة-شلتوتفهيم

بنعليبنإبراهيم-المذهبعلماءأعيانمعرفةفيالمذهبالديباج-154

اهـ.423-العلميةالكتبدار-الجنانمامونتحقيق-فرحون

-الوفاءدار-بهجتمصطفىمجاهدوتحقيقجمع-المباركابنديوان-155

مصر.-لمنصورةا

صالح-مخيمرتحقيق-الصرصرييوسفبنيحي-الصرصريديوان-156

بغداد.-اليرموكجامعة

يسريتحقيق-الهمذانيالحسينبنأحمد-الهمذافيالزمانبديعديوان-157

اهـ.704-بيروت-العلميةالكتبدار-الغنيعبد

-الغربدار-وآخرونحجيمحمدتحقيق-المالكيالقرافي-الذخيرة-158

هـ.ا414-بيروت

دار-باوزيرمازنبعناية-الذهبيأحمدبنمحمد-الإسلامتاريخذيل-915

هـ.ا914-الرياض-المغني

دار-عطامصطفىتحقيق-النجارابنمحمودبنمحمد-بغدادتاريخذيل-016

اهـ.704-لبنان-بيروت-العلميةالكتب

عبدالثهتحقيق-رجببنأحمدبنالرحمنعبد-الحنابلةطبقاتذيل-161

.الرياض-العبيكانمكتبة-العثيمين
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مكة-الإسلاميةالكتبدار-اليونينيمحمدبنموسى-الزمانمرأةذيل-162

هـ.ا134-المكرمة

ابن-كافرالإسلامشيختيميةابنسمىمنبأنزعممنعلىالوافرالرد-163

بيروت-الإسلاميالمكتب-الشاويشزهيرتحقيق-الدمشقيالدينناصر

اهـ.411-

شاهين-صبري:تحقيق-الثباتدار-حنبلبنأحمد-الجهميةعلىالرد-164

اهـ.2!ا!ا

ابندار-البدرالثهعبدبنبدرتحقيق-الدارميعثمان-الجهميةعلىالرد-165

هـ.ا164-الكويت-الأثير

تحقيق-مندهبنمحمدبنالرحمنعبد-حرف)ألم(يقولمنعلىالرد-166

نشر.داربدون-الجديعالثهعبد

الرياندار-عتيقبنسعدبنإسماعيلتحقيق-عتيقبنحمدالشيخرسائل-167

اهـ.411-قطر-

تحقيق-المقدسيقدامةابنالدينموفق-المناظروجنةالناظرروضة-168

اهـ.425-مزاحمابندار-عثمانمحمود

تحقيق-زمنينبناللهعبدبنمحمد-السنةأصولبتخريجالجنةرياض-916

اهـ.415-المنورةالمدينة-الغرباءمكتبة-محمدالثهعبد

المكتب-الجوزيبنعليبنالرحمنعبد-النفسيرعلمفيالمسيرزاد-017

هـ.ا404-بيروت-الإسلامي

تحقيق-القيمابنبكرأبيبنمحمد-العبادخيرهديفيالمعادزاد-171

اهـ.417-الرسالة-الأرناووطالقادروعبدشعيب

المعرفة-دار-الهيتميحجربنأحمد-الكبائراقترافعنالزواجر-172

.بيروت

-الأنباريالقاسمبنمحمدبكرأبو-الناسكلماتمعانيفيالزاهر-173

اهـ.412-بيروت-الرسالةمؤسسة-الضامنصالححاتمتحقيق
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174-

-175

176-

177-

178-

917-

-018

-181

182-

183-

184-

-185

186-

والجماعةالسنةأهلمحندالعفدبةالمنظومات

تحقيق-حميدبنالثهعبدبنمحمد-الحنابلةظرائحعلىالوابلةالسحب

.بيروت-الرسالةمؤسسة-العثيمينالرحمنوعبدزيدأبوبكر

.بيروت-العلميةالكتبدار-الخفاجيالثهعبدبنمحمد-الفصاحةسر

اهـ.104-سوريا-الحلبيةالمطبعة-الفاخوريمحمود-الشعراءسفينة

-المعارفمكتبة-الألبانيالدينناصرمحمد-الصحيحةالأحاديثسلسلة

.الرياض

-المعارفمكتبة-الألبانيالدينناصرمحمد-الضعيفةالأحاديثسلسلة

هـ.ا174-الرياض

الألباني-الدينناصرمحمدتحقيق-عاصمأبيبنعمروبنأحمد-السنة

.بيروت-الإسلاميالمكتب

الراية-دار-الزهرانيعطيةتحقيق-الخلالمحمدبنأحمد-السنة

هـ.ا014-الرياض

ابندار-القحطانيسعيدمحمدتحقيق-حنبلبنأحمدبناللهعبد-السنة

اهـ.604-الدمام-القيم

الباقي-عبدفؤادمحمدتحقيق-القزوينييزيدبنمحمد-ماجهابنسنن

.بيروت-الفكردار

القادرعبدمحمدتحقيق-البيهقيالحسينبنأحمد-الكبرىالبيهقيسنن

اهـ.414-المكرمةمكة-البازدارمكتبة-عطا

سليمانالغفارعبدتحقيقالنسائيشعيببنأحمد-الكبرىالنسائيسنن

هـ1411-بيروت-العلميةالكتبدار-البنداري

بنعثمانعمروأبو-وأشراطهاوالساعةوغوائلهاالفتنفيالواردةالسنن

دار-المباركفوريمحمدبنالثهضياءتحقيق-الدانيالمقرئسعيد

هـ.ا164-الرياض-العاصمة

العربى-الكتابدار-السجستانيالأشعثبنسليمان-داودأبيسنن

.بيروت
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291

391

491
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691

791

891

948جعوالمرادرالمصا

مؤسسة-الأرناؤوطتحفيق-الذهبيأحمدبنمحمد-النبلاءأعلامسير

هـ.ا174-الرسالة

دار-العايدصالحتحقيق-الصقليالقطاعابن-القوافيعلمفيالشافي

اهـ.184-الرياض-اشبيلياكنوز

الثقافة-دار-الدقاقأحمدتحقيق-الحظابيمحمدحمد-الدعاءشأن

اهـ.124-دمشق

عبدالقادرتحقيق-العمادابنأحمدبنالحيعبد-الذهبشذرات

اهـ.564-بيروت-كثيرابندار-الارناؤوطومحمود

القحطاني-سعبدمحمدتحقيق-البربهاريعليبنالحسن-السنةشرح

اهـ.804-الدمام-القيمابندار

بدون-السليمانالسلامعبدتحقيق-الفوزانصالح-المضيئةالدرةشرح

اهـ.425-نشردار

-حجازيأحمدتحقيق-التفتزاثيالدينسعد-النسفيةالعقائدشرح

اهـ.704-القاهرة-الازهريةالكليات

ابنالشيخمؤسسة-العثيمينصالحبنمحمد-السفارينيةالعقيدةشرح

اهـ.426--الوطنمدار-عثيمين

التركيالثهعبدتحقيق-الحنفيالعزأبيابن-الطحاويةالعقيدةشرح

اهـ.413-الرسالة-الأرناؤوطوشعيب

دار-الصميلفوازعناية-العثيمينصالحبنمحمد-الواسطيةالعقيدةشرح

اهـ.415-الجوزيابن

اللآلكائي-الحسنبنالثههبة-والجماعةالسنةأهلاعتقادأصولشرح

اهـ.422-طيبةدار-الغامديأحمدتحقيق

المكتب-السفارينيأحمدبنمحمد-أحمدالإماممسندثلاثياتشرح

هـ.ا993-بيروت-لإسلاميا
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والجماعةالسنةأهلعندالعفلبةالمنظومات094

مكتب-الرفاعىعادلتحقيق-الفوزانصالح-داودأبيابنحائيةشرح-991

هـ.ا284-الدعوة

-الفوزانصالحتعليق-المرداويالثهعبدأحمد-الإسلامشيخلاميةشرح-002

هـ.ا174-الرياض-المسلمدار

المنعم-عبدعمروتحقيق-البغداديالخطيب-الحديثأصحابشرف-102

اهـ.417-القاهرة-تيميةابنمكتبة

التراثاحياء-الريانالتحقيقمكتب-الآجريالحسينبنمحمد-الشريعة-202

هـ.1426-

دار-شاكرأحمدتحقيق-قتيبةبنمسلمبناللهعبد-والشعراءالشعر-302

.القاهرة-المعارف

أبيبنمحمد-والتعليلوالحكمةوالقدرالقضاءمسائلفيالعليلشفاء-402

.بيروت-الفكردار-النعسانيالدينبدرمحمدتحقيق-القيمابنبكر

تيمية-بنالحليمعبدبنأحمد-الرسولشاتمعلىالمسلولالصارم-502

اهـ.417-بيروت-حزمابندار-شودريومحمدالحلوانيمحمدتحقيق

اعلمدار-عطارأحمدتحقيق-الجوهريالجعدبنعلي-الصحاح-602

اهـ.993-للملايين

شعيبتحقيق-البستيحبانبنمحمد-بلبانابنبترتيبحبانابنصحيح-702

اهـ.414-بيروت-الرسالةمؤسسة-الأرنؤوط

-المعارفمكتبة-الألبانيالدينناصرمحمد-والترهيبالترغيبصحيح-802

.الرياض

-المعارفمكتبة-الألبانيالدينناصرمحمد-الترمذيسننصحيح-902

.الرياض

دار-المعتوقيوسفبدرتحقيق-الطبريجريربنمحمد-السنةصريح-021

اهـ.554-الكويت-الإسلاميللكتابالخلفاء
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213
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215

216

217

218

921

022

221

222

223

194جعوالمرادرالمصا

-حزمابندار-الشنقيطيالأمينمحمد-القرآنضوءفيالثهصفات

هـ.ا427-الرياض

الهجرةدار-السقافالقادرعبدعلوي-والسنةالكتابفيالواردةالصفات

اهـ.!اا!ا-

-المعارفمكتبة-الألبانيالدينناصرمحمد-عتههالنبيصلاةصفة

هـ.ا427الرياض

دار-اللاذقيتحقيق-الجوزيبنعليبنالرحمنعبد-الصفوةصفوة

هـ.ا174-بيروت-المعرفة

.القاهرة-للنشرالمصريةالدار-بشكوالابن-الصلة

مفيدتحقيق-العسكريالثهعبدبنالحسن-والشعرالكتابةالصناعتين

اهـ.404-بيروت-العربيالكتابدار-قميحة

القيم-ابنبكرأبيبنمحمد-والمعطلةالجهميةعلىالمرسلةالصواعق

هـ.1418-الرياض-العاصمةدار-الثهالدخيلمحمدبنعليتحقيق

-المعارفمكتبة-الألبانيالدينناصرمحمد-ماجةابنسننضعيف

.الرياض

مكتبة-الألبانيالدينناصرمحمد-.للألبانيداودأبيسننضعيف

.الرياض-المعارف

الجيل-دار-السخاويمحمدبنمحمد-التاسعالقرنلأهلاللامعالضوء

هـ.ا214-بيروت

الخانجي-دار-عمرمحمدعليتحقيق-سعدبنمحمد-سعدابنطبقات

اهـ.421-القاهرة

العثيمين-الئهعبدتحقيق-يعلىأبيبنمحمدبنمحمد-الحنابلةطبقات

.الرياض-العبيكانمكتبة

تحقيق-الغزيالقادرعبدالدينتقي-الحنفيةتراجمفيالسنيةالطبقات

اهـ.453-الرافعيدار-الحلوالفتاحعبد

http://www.al-maktabeh.com



294

224

225

226

227

228

922

023

231

232

233

234

235

والجماعةالسنةأهلعندالعفديةالمنظومات

العلمية-الكتبدار-الحوتكمالتحقيق-الأسنوي-الشافعيةطبقات

هـ.ا704-بيروت

الإسلاميالمداردار-كثيربنإسماعيلالفداءأبو-ال!ثعافعيةطبقات

م.3002-للتوزدع

الفتاحعبدتحقيق-السبكيعليبنالوهابعبد-الكبرىالشافعيةطبقات

.بيرون-العربيةالكتبإحياءدار-الحلو

محيتحقيق-الصلاحبنالرحمنعبدبنعثمان-الشافعيةالفقهاءطبقات

.ام299بيروت-الإسلاميةالبشائردار-نجيبعليالدين

الملكمركز-خانأحمدتحقيق-الذهبيأحمدبنمحمد-القراءطبقات

اهـ.418-للبحوثفيصل

محمدبنالثهعبدالشيخأبي-عليهاوالواردينباصبهانالمحدثينطبقات

-بيروت-الرسالةمؤسسة-الحقعبدالغفورعبدتحقيق-الأصبهاني

اهـ.!ا12

مكتبةنشر-عمرمحمدعلي-الداوديعليبنمحمد-المفسرينطبقات

هـ.ا293-القاهرة-وهبة

شاكر-محمودتحقيق-الجمحيسلامبنمحمد-الشعراءفحولطبقات

.جدة-المدنيدار

دار-السهليدجينبناللهعبد-وآثارهاوعقائدهانشأتهاالصوفيةالطرق

اهـ.426-اشبيلياكنوز

وهبةتحقيق-القيمبنبكرأبيبنمحمد-السعادتينوبابالهجرتينطريق

اهـ.141-العلمدار-الزحيلي

الألباني-الدينناصرمحمد-عاصمأبيلابنالسنةتخريجفيالجنةظلال

اهـ.413-بيروت-الإسلاميالمكتب

بنالسيدمحمدتحقيق-الذهبيأحمدبنمحمد-غبرمنخبرفيالعبر

.بيروت-العلميةالكتبدار-زغلول
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237

238

923

024

241

242

243

244

245

246

247

248

394لمراجعوادرالمصا

أضواء-التمبميخليفةبنمحمدتحقيق-الذهبيأحمدبنمحمد-العرش

اهـ.042-السلف

بنمحمدتحقيق-شيبةأبىابنعثمانبنمحمد-فيهرويوماالعرش

اهـ.604-الكويت-المعلامكتبة-الحمودحمد

الثهعبدتحقيق-المقدسيالغنيعبد-المقدسيالغنيعبدالحافظعقيدة

اهـ.411-الرياض-والإفتاءالعلميةالبحوثدار-البصيريمحمد

الصابوفي-الرحمنعبدبنإسماعيل-الحديثأصحابالسلفعقيدة

اهـ.941-العاصمةدار-الجديعناصرتحقيق

البليهيإبراهيمبنصالح-والمبتدعينالملحدينعلىوالردالمسلمينعقيدة

اهـ.204-نشرداربدون-

طيبة.دار-تيسيرمحمد-والجماعةالسنةأهلعندالعقيدةعلم

رشوانالحميدعبدلحسين-العلوممناهجفيدراسةالعلميوالبحثالعلم

الإسكندرية.-الحديثالجامعيالمكتب-

العاصمة-دار-البسامالرحمنعبدالثهعبد-قرونثمانيةخلالنجدعلماء

هـ.ا914-الرياض

دار-البراكالثهعبدتحقيق-الذهبيأحمدبنمحمد-الغفارللعليالعلو

هـ.ا042-الوطن

عفيفتحقيق-القيروانيرشيقبنالحسن-وتمحيصهالشعرنقدفيالعمدة

هـ.ا442-بيروت-صادردار-حاطوم

دار-آباديالعظيمالحقشمسمحمد-داودابيسننشرحالمعبودعون

اهـ.425-بيروت-العلميةالكتب

مصر.-المدنيمطبعة-العلويطباطبابنأحمدبنمحمد-الشعرعيار

-بيروت-العلميةالكتبدار-الجزريابن-القراءطبقاتفيالنهايةغاية

اهـ.!ا2.
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والجمامحةالسنةأهلعندالعفدبةالمنظومات494

محمدعليتحقيق-الزمخشريعمربنمحمود-الحديثغريبفيالفائق-924

.لبنان-المعرفةدار-إبراهيمالفضلابوومحمدالبجاوي

طبعة-المفتىالصمدعبدالثهعبدتحقيق-تيميةبنأحمد-العراقيةالفتاوى-025

اهـ.415-الإسلاميالمكتب

المعرفة-دار-حجربنعليبنأحمد-البخاريصحيحشرحالباريفتح-251

هـ.ا937-بيروت

مكتبة-الجابريالثهعبدعبيد-المثلىالقواعدشرحالأعلىالعليفتح-252

هـ.ا442-الفرقان

عليبنمحمد-التفسيرعلمفيوالدرايةالروايةفنيبينالجامعالقديرفتح-253

اهـ.304-دمشق-الخيردار-الشوكاني

وزارة-الشيخآلحسنبنالرحمنعبد-التوحيدكتابشرحالمجيدفتح-254

السعودية-العربيةالمملكة-والإرشادوالدعوةوالأوقافالإسلاميةالشؤون

اهـ421

تحقيق-السخاويالرحمنعبد-الحديثألفيةشرحالمغيثفتح-255

اهـ.004-المنورةالمدينة-السلفيةالدار-عثمانالرحمنعبد

دار-البغداديطاهربنالقاهرعبد-الناجيةالفرقةوبيانالفرقبينالفرق-256

.ام799-بيروت-الجديدةالآفاق

الرسالةمؤسسة-التركىالثهعبدتحقيق-المقدسيمفلحبنمحمد-الفروع-257

هـ.ا424-بيروت-

مدغش-جمالتحقيق-العسكريالثهعبدبنالحسن-اللغةفيالفروق-258

اهـ.941-بيروت-الرسالةمؤسسة

-الظاهريحزمبنأحمدبنعلي-والنحلوالأهواءالمللفيالفصل-925

.القاهرة-الخانجيمكتبة

الحلبي-البابيمصطفىنشر-عربيابنالدينمحي-الحكمفصوص-026

هـ.ا704-القاهرة
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264

265
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267
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027

271

272

273

594جعوالمرادرالمصا

-والمسلسلاتوالمشيخاتالمعاجمومعجموالأثباتالفهارسفهرس

الغربدار-عباسإحسانتحقيق-الكتانيالكبيرعبدبنالحيعبد

.م8291-بيروت-لإسلاميا

صنعه-بغدادفيالعامةالأوقافمكتبةفيالعربيةالمخطوطاتفهرس

.ام749-بغداد-الإرشادمطبعة-الجبوريالثهعبد

لآمؤسسة-آجرآرثرأعده-شسشربيتيمكتبةفيالعربيةالمخطوطاتفهرس

.عمان-الببت

صنعه-الأولالقسم-مجاميعالظاهريةالكتبدارمخطوطاتفهرس

اهـ.304-دمشق-السواسمحمدباسين

زيدينفرنستتكهتحقيق-الأش!ب!يليخيرأبن-شيوخهعنرواهمافهرست

اهـ.993-بيروت-الجديدةالآفاقدار-ربارةوخليان

المعرفة-دار-اللكنويالحيعبدمحمد-الحنفيةطبقاتفيالبهيةالفوائد

اهـ.424سنةمصر

أسامةتحقيق-الجاميالديننور-الحاجبابنكافيةشرحالضيائيةالفوائد

اهـ.304-الفكردار-طه

اهـ.941-الرسالة-آباديالفيروزيعقوببنمحمد-المحيطالقاموس

.الكواريكاملة-والفلاسفةتيميةابنبينالحوادثوتسلسلالعالمقدم

المكتبة-الألبانيالدينناصرمحمد-عيسىونزولالدجالالمسيحقصة

.الأردن-عمان-الإسلامية

إبراهيممحمدوشرحتحقيق-تيميةابنأحمد-القدرفيالتائيةالقصيدة

اهـ.424الأولىالطبعة-خزيمةابندار-الحمد

دار-خفاجىالمنعمعبدمحمد-والتجديدالتطوربينالعربيةالقصيدة

هـ.ا414-ببروت-الجيل

-الذكرىدار-الجربوعالعزيزعبدتحقيق-للقحطانيالنونيةالقصيدة

اهـ.26!ا
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275
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028

281

282

283

284

285

286

287

والجمامحةالسنةأهلمحندالعفدبةالمنظومات

اهـ.425-الدمام-الهجرةدار-البريكانمحمدإبراهيم-الكليةالقواعد

.الوهابعبدبنمحمدبنلحسينالحسنىالأسماءنظمفيالأسنىالقول

المانعالعزيزعبدبنمحمد-العبيدعلىتعالىدثهيجبفيماالسديدالقول

.الرياض-والإفتاءالعلميةالبحوثرئاسة-

المعرفة-دار-شيحاخليلتحقيق-الأثيربنالدينعز-التاريخفيالكامل

هـ.ا422-بيروت

الجبل.دار-هارونالسلامعبدتحقيق-سيبويهقنبيربنعمرو-الكتاب

دار-المخزوميمهديتحقيق-الفراهيديأحمدبنالخليل-العينكتاب

.الهلالومكتبة

بنعمر-الدينشرائعومعرفةالسنةأهلمذهبلشرحاللطيفالكتاب

-المنورةالمدينة-الأثريةالغرباءدار-البضيريالثهعبدتحقيق-شاهين

اهـ.416

اهـ.041-الفكردار-خليفةحاجى-الظنونكشف

تحقيق-الحنبليرجبابن-الغربةأهلحالوصففيالكربةكشف

.القاهرة-القيمةالمكتبة-العزيزعبدأحمدمحمد

الكتبدار-عطاالقادرعبدمحمدتحقيق-الهيثميأحمد-الرعاعكف

هـ.ا604بيروت-العلمية

تحقيق-التنكبتيبابااحمد-الديباجفيليسمنلمعرفةالمحتاجكفاية

اهـ.422-حزمابندار-مطيعمحمد

اهـ.413-صادردار-منظوربنمكرمبنمحمد-العربلسان

عبدالرحمنبنمحمدتحقيق-حجربنعليبنأحمد-المبزانلسان

أهـ.154-بيروتالتراثإحياءدار-الرعشلي

للسيوطي-جالسيوطيالدينجلال-الجانأحكامفيالمرجانلقط

هـ.6014-بيروت-العلميةالكتبدار-عطامصطفىطحقيق
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فهرص

928

092

192

292

392

492

592

692

792

892

992

794جعوالمرادرالمصا

السفاريني-أحمدبنمحمد-ال!نيةالأفكارولواقحالسنيةالأنوارلوائح

اهـ.421-الرياض-الرشدمكتبة-البصيريمحمدالثهعبدتحقيق

-والتراثالمخطوطاتمركز-العلوجيالحميدعبد-الجوزيابنمؤلفات

هـ.ا214-الكويت

أحمدتحقيق-الأثيرابنالدينضياء-الكاتبأدبفيالسائرالمثل

اهـ.304-الرافاعيمنشورات-الحوفي

دار-زايدإبراهيممحمودتحقيق-البستيحبانبنمحمد-المجروحين

حلب.-الوعي

محعصمحمدثحقيق-النيسابوريالميدانيمحمدبناحمد-الأمثالمجمع

.بيروت-المعرفةدار-الحميدعبدالدين

تحقيق-حجربنعليبنأحمد-المفهرسللمعجمالمؤسسالمجمع

هـ.1برا3-بيروت-المعرفةدار-المرعشلييوسف

بنالرحمنعبدجمع-تيميةبنالحليمعبدبناحمد-الفتاوىمجموع

.الرياض-الإسلاميةالشؤونوزارة-قاسم

تحقيق-سيدهابنإسماعيلعلي-اللغةفيالأعظموالمحيطالمحكم

اهـ.393-القاهرة-العربيةالمخطوطاتمعهد-النجارعليمحمد

المقدسيالواحدعبدبنالغنيعبد-حنبلبنمحمدبنأحمدالإماممحنة

اهـ.457-هجردار-التركىعبداللهتحفيق-

المعرفةدار-الحنفيالبخاريمحمود-النعمانيالفقهفيالبرهانيالمحيط

هـ.ا804-بيروت

-العمرانعليتحقيق-البعليعليبنمحمد-المسلولالصارممختصر

اهـ.422-الفوائدعالم

-بيروت-العلميةالكتبدار-الموصليمحمد-المرسلةالصواعقمختصر

.لبنان
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503
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403
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603

703

803

903

031

311

312

والجماعةالسنةأهلمحندالعفلبةالمنظومات

راتباحمدتحقيق-منظورابنمكرمبنمحمد-دمشقتاريخمختصر

.بيروت-الفكرداراهـ-904ناجيومحمد

زمرلي-أحمدفوازتحقيق-الشطيجميلمحمد-الحنابلةطبقاتمختصر

اهـ.604-ببروت-العربيالكنابدار

وعادلمعوضعليتحقيق-النوويشرفبنيحي-الفقهاءطبقاتمختصر

اهـ.416-مصر-الثقافيةالكتبمؤسسة-الموجودعبد

-بيروت-العربيالتراثإحياءدار-سيدهابن-اللغةفيالمخصص

اهـ.204

ابنبكرأبيبنمحمد-نستعيند!اياكنعبدإياكمنازلبينالسالكينمدارج

اهـ.393بيروت-العربيالكتابدار-الفقيحامدمحمدتحقيق-القيم

اهـ.414-الواديمكتبة-ضميرةجمعةعثمان-العقيدةلدراسةمدخل

السنة-دار-البريكانإبراهيم-الإسلاميةالعقيدةلدراسةالمدخل

اهـ.!ا15

الحقعبدبنالمؤمنعبد-والبقاعالأمكنةأسماءعنالأطلاعمراصد

اهـ،373-بيروت-المعرفةدار-البجاويمحمدعليتحقيق-البغدادي

الكتبدار-لليافعي-الزمانحوادثمعرفةفياليقظانوعبرةالجنانمرآة

هـ.ا174بيروت

تحقيق-النيسابوريالحاكمعبدالثهبنمحمد-الصحيحينعلىالمستدرك

اهـ.411-بيروت-العلميةالكتبدار-عطاالقادرعبدمصطفى

الأرنؤوطشعيبتحقيق-حنبلبنأحمد-حنبلبنأحمدالإماممسند

اهـ.042-الرسالةمؤسسة-وآخرون

المالكي-السبنيعياضالقاضي-الآثارصحاحعلىالأنوارمشارق

.التراثودارالعتيقةالمكتبة

دار-الشيخآلاللطيفعبدالرحمنعبد-وغيرهمنجدعلماءمشاهير

هـ.ا293-الرباض-البمامة
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313

314
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316

317

318

931

032

321

322

323

324

325

994والمراجعثرالمصا

ناصرمحمدتحقيق-التبريزيالخطيبالثهعبدبنمحمد-المصابيحمشكاة-

هـ.5014-بيروت-الاسلاميالمكتب-الألبانيالدين

المقريمحمدبنأحمد-للرافعيالكبيرالشرحغريبفيالمنيرالمصباح-

.بيروت-العلميةالمكتبة-الفيومي

تحقيق-شيبةأبيبنمحمدبنالثهعبد-والآثارالأحاديثفيالمصنف-

اهـ.904-الرياض-الرشدمكتبة-الحوتيوسفكمال

أحمدبنحافظ-الأصولعلمإلىالوصولسلمبشرحالقبولمعارج-

-الدمام-القيمابندار-عمرأبومحمودبنعمرتحقيق-حكمي

اهـ.041

النمراللهعبدمحمدتحقيق-البغويمسعودبنالحسين-التنزيلمعالم-

اهـ.417-والتوزيعللنشرطيبةدار-وآخرون

الكتابدار-سعدطهتحقيق-الرازيالدينفخر-الدينأصولمعالم-

هـ.ا404-بيروت-العربي

-بيروت-الغربدار-الحمويالثهعبدبنياقوت-الأدباءمعجم-

اهـ.414

اهـ.041-بيروت-الفكردار-الحمويالثهعبدبنياقوت-البلدانمعجم-

دار-الباروديعبدالثهتحقيق-السلفيمحمدبنأحمد-السفرمعجم-

اهـ.414-بيروت-العمليةالكتب

مكتبة-الهيلةمحمودتحقيق-الذهبيأحمدبنمحمد-الشيوخمعجم-

هـ.ا804-السعودية-الصديق

اهـ.415-بيروت-الرسالةمؤسسة-كحالةرضاعمر-المؤلفينمعجم-

محمودتحقيق-الذهبيأحمدبنمحمد-بالمحدثينالمختصالمعجم-

اهـ.804-السعودية-الصديقمكتبة-الهيلة

يعقوببديعاميل-الشعروفنونوالقافيةالعروضعلمفيالمفصلالمعجم-

اهـ.411-بيروت-العلميةالكتبدار-
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326

327

328

932

033

331

332

333

334

335

336

337

338

والجمامحةالسنةأهلمحندالعقدبةالمنظومات

.القاهرة-العربيةاللغةمجمع-وآخرونالزباتأحمد-الوسيطالمعجم

دار-زكىرياضتحقيق-الأزهريأحمدبنمحمد-اللغةتهذيبمعجم

.بيروت-لمعرفةا

نصمر-داربدون-الطريقيمحمدالثهعبد-الحنابلةمصنفاتمعجم

اهـ.22!ا

هارونمحمدالسلامعبد-زكريابنفارسبنأحمد-اللغةمقاييسمعجم

اهـ993-الفكردار-

وآخرين-الأرناووطتحقيق-الذهبيأحمدبنمحمد-الكبارالقراءمعرفة

اهـ.404-الرسالةدار

معظمالسيدتحقيق-الحاكمالثهعبدبنمحمد-الحديثعلوممعرفة

اهـ.704-بيروت-العلميةالكتبدار-حسين

هجر-دار-التركيالثهعبدتحقيق-قدامةابناحمدبناللهعبد-المغني

هـ.ا604-القاهرة

السلفيةالمطبعة-السيوطيالدينجلال-بالسنةالاحتجاجفيالجنةمفتاح

اهـ.493-الفاهرة-الأولىالطبعة-

الأصفهاني-بالراغبالمعروفمحمدبنالحسين-القرآنألفاظمفردات

دمشق-القلمدارالنشر/دار

دار-العقلناصر-والجماعةالسنةأهلعندوالجماعةالسنةأهلمفهوم

.الرياض-الوطن

-الأشعريإسماعيلبنعلي-المصلينواختلافالإسلاميينمقالات

.بيروت-العربيالتراثإحياءدار-ريترهلموتتحقيق

مفلحبنمحمدبنإبراهيم-أحمدالإمامأصحابذكرفيالأرشدالمقصد

.الرياض-الرشدمكتبة-العثيمينالرحمنعبدتحقيق-

-الغربدار-اليعلاويمحمدتحقبق-المقريزيالدينتقي-الكبيرالمقفى

هـ.ا514-بيروت
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فهرحا

933

034

341

342

343

344

345

346

347

348

934

035

105والمراجعدرالمصا

سيدمحمدتحقيق-الشهرستانيالكريمعبدبنمحمد-والنحلالملل

اهـ.404-بيروت-المعرفةدار-كيلاني

تحقيق-الجوزيبنعليالرحمنعبد-حنبلبنأحمدالإماممناقب

الأولىالطبعة-مصر-الخانجيمكتبة-عمروعلىالتركيالثهعبد

اهـ.993

-بيروت-العربيالكتابدار-الكرديالدينحافظ-حنيفةأبيمناقب

اهـ.104

-المنهاجدار-محمدعليوالشيخمحمد-العقيدةتقريرفياللغوفيمناهج

اهـ.427

-الجوزيبنعليبنالرحمنعبد-والأممالملوكتاريخفيالمنتظم

المكرمة.مكة-البازدار-عطاومصطفىعطامحمدتحقيق

الدينمحبتحقيق-الذهبيأحمدمحمد-الاعتدالمنهاجمنالمنتقى

اهـ.417-الكتبعالمدار-الخطيب

يحي-والجماعةالسنةأهلعقيدةوبيانءلمجب!النبيمدحفيمنظومة

الدولية.الأفكاربيت-الشهرانيمحمدبنعلي-الصرصري

رشادمحمدتحقيق-تيميةبنالحليمعبدبنأحمد-النبويةالسنةمنهاج

اهـ.604-قرطبةمؤسسة-سالم

دار-النوويشرفبنيحيى-الحجاجبنمسلمصحيحشرحالمنهاج

اهـ.293-بيروت-العربيالتراثإحياء

الرشد-مكتبة-حسنعليعثمان-الاعتقادمسائلعلىالاستدلالمنهج

هـ.ا184-الرياض

العليمي-محمدأحمد-أحمدالإمامأصحابتراجمفيالأحمدالمنهج

.ام799-ببروت-صادردار-الأرناؤوطالقادروعبدمحمودتحقيق

الشركة-الحميدعبدمحمدجلال-العربعندالعلميالبحثمنهج

اهـ.804-للكتابالعالمية
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355
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935

036

361
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والجمامحةالسنةأهلعندالعفلبةالمنظومات

نبيلتحقيق-برديتغريلابن-الوافيبعدوالمستوفىالصافيالمنهل

.ام849-للكتابالعامةالمصريةالهيئة-العزيزعبدمحمد

دار-المقريزيعليبنأحمد-والآثارالخططبذكروالاعتبارالمواعظ

.بيروتصادر

اللهعبدتحقيق-الشاطبيموسىإبراهيم-الشريعةأصولفيالموافقات

.بيروتالمعرفةدار-درزا

دار-عميرةالرحمنعبدتحقيق-الإيجيأحمدبنالرحمنعبد-المواقف

.ام799-بيروت-الجيل

تحقيق-الجوزيابنالرحمنعبد-المرفوعاتالأحاديثمنالموضوعات

اهـ.418-الرياض-السلفأضواء-بوياجيلارالديننور

-الندويالدينتقيتحقيق-الأصبحيأنسبنمالك-مالكالإمامموطأ

هـ+1413دمشق-القلمدار

الرشدمكتبة-المحمودصالحالرحمنعبد-الأشاعرةمننيميةابنموقف

اهـ.514-الرياض-

الفضللأبي-تيميةابنالإسلامشيخمنالصفديأيبكبنالخليلموقف

هـ.ا427السلفأضواء-القونوي

عليتحقبق-الذهبيأحمدبنمحمد-الرجالنقدفيالاعتدالميزان

اهـ.416-مكة-البازدار-الموجودعبدوعادلمعوض

-القاهرة-السلفيةالمطبعة-تيميةبنالحليمعبدبنأحمد-النبوات

اهـ.386

محمدتحقيق-برديتغريابن-والقاهرةمصرملوكفيالزاهرةالنجوم

اهـ.413-ببروت-العلميةالكتبدار-الدينشمسحسبن

مكتبة-عزوزإسحاقتحقيق-حجربناحمد-الفكرنخبةشرحالنظرنزهة

اهـ.411-القاهرة-تيميةابن
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305والمراجعالمصادرفهرص

تيميةابنمكتبة-المصرينشاتتحقيق-قطنيالدارعمربنعلي-النزول-363

هـ.ا542-القاهرة-

صادردار-العلويالفضلبنالمضفر-القريضنصرةفيالاكريضنضرة-364

هـ.ا614-بيروت

دار-البقاعيعمربنإبراهبم-والسورالآياتتناسبفيالدررنظم-365

اهـ.413-المكرمةمكة-الإسلاميالكتاب

تحقيق-الغزيمحمد-حنبلبناحمدالإماملأصحابالأكملالنعت-366

اهـ.204-دمشق-الفكردار-أباضهونزارالحافظمحمد

إحسانتحقيق-التلمسانيالمقري-الرطيبالأندلسغصنمنالطيبنفح-367

.ام799-بيروت-صادردار-عباس

الكتبهيئة-النويريالوهابعبدأحمد-الأدبفنونفيالأربنهاية-368

هـ.ا014-القاهرة-المصرية

العجمي-ابنسبطمحمدبنإبراهيم-الأصولالستةرواةفيالسولنهاية-936

اهـ.418-دمشق-الفكردار-إبراهيمالمنعمعبدتحقيق

-الجوزيابندار-الأثيرابنالدينضياء-الحديثغريبفيالنهاية-037

هـ.ا142-الدمام

دار-اللطيفالعبدمحمدالعزيزعبد-والعمليةالقوليةالإيماننواقض-371

هـ.ا425-الرياض-الوطن

-جدة-السواديمكتبة-أحمدسيدأحمدمحمدبتحقيق-القحطانينونية-372

اهـ.!اا.

مكتبة-عمرعليتحقيق-التنكبتيبابااحمد-الديباجبتطريزالابتهاجنيل-373

اهـ.423-القاهرة-الدينيةالثقافة

عليبنمحمد-الأخبارمنتقىشرحالأخيارسيدأحاديثمنالأوطارنيل-374

المنيرية.الطباعةإدارة-الشوكاني

http://www.al-maktabeh.com



والجماعةالسنةأهلعندالعفدبالمنظومات405

الفكردار-الأكوععليبنإسماعيل-اليمنفيومعاقلةالعلمهجر-375

هـ.ا164-بيروت-المعاصر

دار-الأرنؤوطأحمدتحقيق-الصفديالدينصلاح-بالوفياتالوافي-376

اهـ.042-بيروت-العربيالنراثإحياء

اهـ.204-الرسالةدار-عوادبشارتحقيق-السلاميرافعابن-الوفيات-377

تحقيق-خلكانبنمحمدبنأحمد-الزمانأبناءوأنباءالأعيانوفيات-378

.ام499-بيروت-صادردار-عباسإحسان

أضواء-القونويالفضلأبيتحقيق-الصرصرييحي-القريضوقع-937

اهـ.427السلف

بيروت-العلميةالكنبدار-الثعالبي-العصرأهلمحاسنفيالدهريتيمة-038

اهـ.404-
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505الآباتفهرس

لآبةا

البقرة

!...ؤآلأرصأفتتؤفيكرفيئة)ؤيعخ

+عمرأق

ئقايز!ضقأدتةآتمؤ(ةاقنوأآلديئتأئها)

(

(

(

(

الفساء

ؤقي:!تفسيننخت!صآتذىزلابرآتثواآتآ!لتأكا

فقمتى6!كريئمولنتانلآالغرولقؤغالئوكن

أقيهأ!ئقؤضكئاأفلإءتنصكماتآبغثوا

آلزسشلم!ؤالجيلوأأئلابرآطيفوأةاقنواأثلىيئت!كا

تليئا!ئولتىأدتةكتم...

!....ألتإزسمو!عستتمأئنجميممىآئممي!يحإتضا

المائد!ة

!...قذ؟ينكئمغذلصدؤابإء)تخئ

الصفحة

255

446

445

945

447

445
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والجماعةالستأهلعندالعفديةالمنظومات605

الصفحة

ث!تقيب"عزبرقئتخققةتش!آؤتنلشيقةألبصكم!)تن

آلأنضرأ"ئذربرؤتموآلأب!تزئذرضةإ،

تئتموئ!ؤتاتدزممئمقتلأتازيكشمبما)ؤتؤ

!....ئرقداتحا!ؤتؤف!غلىلؤأفننضأؤإذا

!...قآتيلؤك!تقيماصزطىقدا)ؤا!

لأعرا!ا

زليئ!ينإلئكمأننرذقأأآتبلوأ

آتم!تفغ!يرطأكتملأقفد!آكؤئتتيقيتما)قاذ

أتجفئمأ!تج!ت!ذاأتجلأنةأؤبكذ

آلتايين!زفيألتةتتازئرؤالآفسبرنخفقتةآلا....)

فؤيرء!إذلؤصاآزستتآأتقذ

زث!أ!يرخمتةييبقتتاكوتىتجأإؤلضا

دئميتتهغأ،ظهويىقيينادصتمتىينزئكأضذ)و!

التوبة

ألتة!تصمزققذشفمزؤه)الم

آنف!ي!حئم!يقزصموهبخة!نمأتقذ

وللأنعاا

623

392

033

854

204

313

892

944

8

71

184

237

302

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الآباتفهرص

الصفحة

زيكئم"ينتؤعظةنكئمقيقذأفاسقأتكأكا

يوسف

"!تفقفوتتققنمغزشاتائزآنرنتة)إتآ

أ!أإئاالألغئدوآالأآتريت!الأألمحكمأإني

هيمبراا

دؤيهء"يايمتايئإلمزسئوليينآزشلتاأؤقما

الفحل

أق!!قينيقتزينلهكم)وما

آنبهض!آنعيزلزؤئؤالأغلىآفتل)تربت!

كز!فتينإلاأممتمتقانكآنرئنآأؤتما

لكذيتئ:"يختئاآنيهتئتخمنثأؤترئنآ

يب!كيثالمصانمأؤقذا

الإسراء

لتلأ!يعتد؟ءآثرىالدىأس!ئحن

مريم

!!بحاؤ!ةآلأيتزألظويىبئيم!ينأؤتدشة

طه

ضن!!مع!مةت!قمانذئحيرىعنأغرف!إوقق

705

يونس

233

441

444

.441

447

436

945

233

146

234

412
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والجماعةالسنةأهلعندالعفدبةالمنظومات805

الصفحة

!...ينئئغضهتةيآلاقكؤتجآآلدينأإن

ؤآلارصي!آلم!تؤلتننؤزأألدكل

يئتة!تصحيحهئمأنآئي؟عنتحايفونآلدينإقفخذيى

الفرثان

!...ؤتهاتحذؤتزؤالأزفيآلشتمؤقيفذتأ)آلي!

الشعراء

إ

!!آنغالتنيتبعهمؤآفمع!إ؟

تهيثون!ؤابئحينفيآئقئمترآلر

تا،تفعلوئ!تقولوئؤأ!ثم

!...ألضيخنئؤتحفو(ةاقنوأآلآينإلأ

ا!

لمخة!%لفآهذفيؤآئئفتهئم

السجدة

هذئها!تقميىقئلآئتناثمئنا)وتؤ

حزابلأا

!!سملى؟ئؤ،ؤقولؤاآقةآتفوأ:اقنوأآلؤين)تآ!ا

الزمر

ترضئ!ؤلاعنكئمغيئألتةقابرتكفروأإإن

الفور

248

99

312

48

48

48

48

378

447

325
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الآباتفهرس

الصفحة

!!آلرخييرآلرخمتنينتترلل)

الشووى

آلبضعل!!آلشمميعوممولثىلتمم!كعثله...).

الجاثية

يتزأ!جميحاآلارتنيفيؤماآلشممؤ!قفيقاتكص)ؤسصخز

الفقح

آئكلار!غلآثيدآةتقهءؤآلدينأدتةزسمولى)مخضا

النجم

!!آؤكأمآغتلىيهإذ)فآؤخر+

القمر

!!يقترنخقتنماستئ:فىإتا!الال!

الرحمن

!!ؤآلاكرايرأنجنليؤزنل!ؤتجة)قغلئتئ

المجادلة

زؤجقا!فيئخدلأآليئفؤذآدتةمتيغ)قذ

الحشر

ما!شيوا!غئاتغنتمؤقالحخنماوآلرشولىةاتنكمؤقأ....)

!...قاآغنزرتاتقولوئبغديتميهأتجآ"و)ؤأددييئ

غافر

477

701

447

81

146

228

237

701

204

265

905
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051

الصفحة

"!تايخز،تؤتهدص)ؤص

موسع!صلىيثآلتك)هل

والجماعةالسنةأهلعندالعقديةالمنظومات

الفازعات

القيامة

292

233
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511الآياتفهرس

3

12

13

لحديثا

...القدسبروحأيدهاللهم،عنياجب

...لكهواسمبكلأسألك

...شاعرفالهاكلمةأصدق

...مؤمنةف!نهاأعتقها

...لهخلقلماميسرفكلاعملوا

...التامةالثهبكلماتأعيذكما

...فرقةوسبعينإحدىعلىاليهودافترقت

...قريشمنالأئمة

...بأعورليسوربكمأعورإنهإلا

...متكئآأحدكمألفينلاألا

السماواتنوران!تالحمدلكاللهم

...لأرضوا

...كذاعبرمنحرمالمدينة

...اللهإلاإلهألاتشهدونأليس

الصفحة

53

117

54

291

321

247

29

19

417

225

148

204
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51

14

15

16

17

18

91

02

21

22

23

24

25

26

27

28

92

03

والجماعةالسنةأهلعندالعقديةالمنظومات

الصفحةلحديثا

...ربكمسترونأنكمأما

...أمسيتحينقلتلوأما

...العينأعورالدجالإن

...السمواتخلقيومخلقاللهإن

...يناديوجلعزاللهإن

...كريماللهإن

...يناملااللهإن

...بأعورليساللهإن

...اللهعندالمقسطينإن

..+كذبلاالنبيأنا

...الساعةيديبينإن

...اسمآوتسعينتسعآلثهإن

...الأمةهذهمجوسإن

...حكمةالشعرمنإن

...معكوجبريلهاجمهمأو،اهجهم

...عليهمأشدفإنهقريشأاهج

...أمرينفيكمتركت

08

247

202

118

146

185

55

922

117

891

204
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الأحاثيثنهرص

31

32

33

34

35

36

37

38

93

04

41

42

43

44

45

46

47

لحديثا

...أمنآصلحأالرومتصالحون

...رجلصورةفيعملهلهيتمثلثم

...صورتهعلىآدماللهخلق

...قرنيمتىخيرا

...أمتيمنالكبائرلأهلشفاعتي

...الجنةفيبكرأبوالجنةفيعشرة

...يثربخرابالمقدسبيتعمران

...العجزحتىبقدرشيءكل

...مزيدمنهلتقولجهنمتزاللا

...الدهرهواللهف!نالدهرتسبوالا

...مساجدثلاثإلىإلاالرحالتشدلا

...قيحأاحدكمجوفيمتلئلئن

...اللاتتعبدحتىوالنهارالليليذهبلا

...بالقدريؤمنحتىعبديؤمنلا

...عبدهبتوبةفرحاأشدالله

...الكرسيفيالسبعالسمواتما

...كحلقةإلاالعرشفيالكرسيما

الصفحة

922

238

428

147

147

228

171

158

365

023

303

145

182

138

513
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51

53

56

57

06

61

62

63

64

والجمامحةالسنةأهلعندالعقدبةالمنظومات

الصفحةلحدبثا

...هدىبعدقومضلما

...فليصلبكرأبامروا

...المنامفيرآنيمن

...شيئآأميرهمنرآىمن

...وليأليعادىمن

...فقالمنزلآنزلمن

...مقالتيسمعامرءآنضرالثه

...فشفىحسانهجاهم

...شيءأميةشعرمنمعكهل

...دوفيأناسوسيؤخذ

...السماءكنجوموكيزانه

...اللهكتابعلىوش!ري

...وجلعزربنالنايتجلى

...كانتماخيرعلىالمدينةيتركون

...ملأىالثهيد

...النارأهلمنللرجليقال

...وتعالىتباركاللهينزل

72

226

182

29

931

234

435

53

236

235

185

171

922

07

184

145
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515لهمالمنرجمالأعلافهرص

العلم

3

الحربيإبراهيم

النخعيإبراهيم

الجاحظ!9البصريسياربنإبراهيم

البقاعيعمربنإبراهيم

السفاقسيمحمدبنإبراهيم

السلاميرافعابن

السنجاريإبراهيمبناحمد

عيسىبنإبراهيمبنأحمد

داودأبيبنأحمد

الشحنةبنطالبابيبنأحمد

الهمذانيالحسينبنأحمد

حنبلبنأحمد

تيميةبنالحليمعبدبنأحمد

الصفحة

68

48

09

94

384

225

243

98

221

927

67

925
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516

14

15

16

17

18

91

21

22

23

24

25

26

27

28

92

03

والجماعةالسنةأهلعندالعفدبةالمنظومات

العلم

القيسيالقادرعبدبنأحمد

المعرياللهعبدبنأحمد

المقريعليبناحمد

السلفيمحمدبنأحمد

المروزيمحمدبنأحمد

إثعلب"يحيبنأحمد

البققيمحمدأحمد

العلثيإسحاق

راهويهبنإسحاق

سياربنإسحاق

الصابوفيالرحمنعبدبنإسماعيل

كثيربنعمربناسماعيل

الأصبهافيمحمدبنإسماعيل

غياثبنبشر

الكلاعييزيدبنثور

صفوانبنجهم

درهمبنالجعد

الصفحة

351

301

68

03

503

167

162

09

504

123

693

98

164

97
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لهمالمثرجمالأعلامفهرس

31

32

33

34

35

36

37

38

93

04

41

42

43

44

45

46

47

العلم

البنابنأحمدبنالحسن

جعفرالهاشميبنالحسن

القيروانيرشيقبنالحسن

العسكريالثهعبدبنالحسن

الفردحفص

الخزاعىمعبدبنالحكم

بشكوالبنالملكعبدبنخلف

الزنجانيعليبنسعد

الثوريسفيان

السجستانيداودبنسليمان

مسكويهبنالعباس

سبعين"ابنالرقوطيالحقعبد

الأوزاعيالرحمنعبد

الجوزيبنالرحمنعبد

رج!ببنأحمدبنالرحمنعبد

السعديناصربنالرحمنعبد

الموصليمنصوربنالكريمعبد

الصفحة

77

31

275

83

79

88

345

387

403

37

36

312

691

517
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51

53

56

57

58

06

61

62

63

64

والجماعةالسنةأهلعندالعفلبةالمنظومات

العلم

السعوديبلبانبناللطيفعبد

قدامةبنأحمدبنالثهعبد

الأندلسيمحمدبناللهعبد

شيبةأبيبنمحمدبناللهعبد

الأصمعيقريببنالملكعبد

الهرويالواسععبد

الحرانيأحمدبنالوهابعبد

المباركبنلثهعبدا

الصفحة

372

231

28

933

268

بطةأ"ابنالعكبريمحمدبنالثهعبيد

الخفاجيمحمدبنالنهعبد

الدانيسعيدبنعثمان

القونويالدبنعلاء

حزمبنأحمدبنعلي

الششتريعلي

الأشعريإسماعيلبنعلي

بلبانبنعلي

المدينيبنالثهعبدبنعلي

78

03

83

317

388

322
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لهمالمنرجمالأمحلامنهرس

65

66

67

68

96

07

71

72

73

74

75

76

77

78

97

08

81

العلم

السبكيالكافيعبدبنعلي

قطنيالدارعمربنعلي

الطرازيمحمدبنعلي

العزأبيبنمحمدبنعلي

الحمويمرشدبنعمر

حطانبنعمران

محبوببنبحربنعمرو

الدمشقيمسلمبنكيلان

لب!ابن9الأندلسيقاسمبنفرج

سعدبنالليث

أنسبنمالك

جبيربنمجاهد

الكلوذانيأحمدبنمحفوظ

عابدينبنالأمينمحمد

الجزريبنمحمد

يعلى،أبوالفراءبنالحسينبنمحمد

الآجريالحسينبنمحمد

الصفحة

353

74

344

388

027

328

88

88

151

121

46

86

121

77

951
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052

82

83

84

85

86

87

88

98

19

39

69

79

89

والجماعةالسنةأهلعندالعفدبةالمنظومات

العلم

الزمنالمثنىبنمحمد

السكاكينيبكرأبيبنمحمد

الجوزيةفيمبنبكرأبيبنمحمد

الذهبيأحمدبنمحمد

السفارينيأحمدبنمحمد

اللبانبنأحمدبنمحمد

القونويإسحاقبنمحمد

الطبريجريربنمحمد

الرازيحميدبنمحمد

هراسخليلمحمد

المقدسيطاهربنمحمد

الخوازمىعباسبنمحمد

الباجيالرحمنعبدبنمحمد

القيسيالثهعبدبنمحمد

رشيقبناللهعبدبنمحمد

الكرجيالملكعبدبنمحمد

العربيابنداالمالكياللهعبدبنمحمد

الصفحة

275

503

923

74

77

703

388

38

275

243

113

028

603

092

214

013

48
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لهمالمنرجمالأعلامفهرس

99

001

101

201

301

154

501

601

157

801

915

111

112

113

114

115

العلم

الشوكانيعليبنمحمد

عربي!ابن9الطائيعليبنمحمد

السجستانيكرامبنمحمد

منظوربنمكرمبنمحمد

السلاميناصربنمحمد

النيسابورينوحبنمحمد

اليافعييوسفبنمحمد

حيانبنيوسفبنمحمد

الزمخشريعمربنمحمود

الأجاعبنمسروق

الجهنياللهعبدبنمعبد

الأزديراشدبنمعمر

البصريعمربنمعمر

الألوسيالدينخيرنعمان

الخزاعيحمادبننعيم

عطاءبنواصل

التبريزيعليبنيحي

الصفحة

45

375

101

27

122

72

036

928

192

48

164

162

98

337

98

521
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522

116

117

118

911

012

121

122

123

العلم

السكونيمحمدبنيحي

البصرييعمربنيحي

معينبنيحى

منكهبنيحمص

الصرصرييوسفبنيحعى

السرمريمحمدبنيوسف

الكاتبمحمدبنيوسف

الدبابيسيإبراهيمبنيونس

والجماعةالسنةأهلمحندالعثلبةالمنظومات

الصفحة

288

303

338

8!ا
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523بهاالمعرفالمصطلحاتفهرس

3

ه

7

8

دانبة

ءازور

ءامرسا

سنجار

صرصر

كر!

كلوذا

هبحت

الصفحةالمكان

83

191

025

022

178

125

121

027
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والجماعةالسنةأهلعندالعقلبةالمنظومات524

والفرقالمصطلحات

14

لإسنادا

لإيطاءا

لتعطيلا

ل!مثيلا

عةلجماا

لجوهرا

دثلحاا

لرويا

لسحرا

لسنةا

لغزضا

لعقيدةا

ترالمتوا

الخطابمفهوم

النظم

الصفحة

31

348

348

38

191

216

76

178

35

33

436
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525بهاالممرفالفرقفهرس

3

7

لفرفةا

الوجودوحدةاصحاب

الجهمية

الخوار!

الرافضة

لصوفيةا

لقدرلةا

اللفظية

قفيةلواا

لمرجئةا

الصفحة

335

82

39

936

39

78

78

39
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والجمامحةالسنةأهلمحندالعفلبةالمنظومات526

............................................الكتابهذاأصل

المدخل

التمايد

...........البحثبمصطلحاتالنعريف:الأولالمبحث

........المنظوماتبمصطلحالتعريف:الأولالمطلب

..........................اللغةفيالمنظومات

.....................الاصطلاحفيالمنظومات

..............قصيدةأومنظومةعليهيطلقماأقل

أقلفياختلفوافقد،عندهمقصيدةيكونماأقلوأما

...........التقلإئةبمصطلحالتعريف:الثانيالمطلب

....................واصطلاحآلغةالعقيدةوأما

والجماعةالسنةأهلبمصطلحالتعريف:الثالثالمطلب

...........مفرداتهباعتبارالمصطلحتعريف:أولآ

.............الشعرمنالاسلامموقف:الثانيالمبحث

........................الكراهة:الأولالقول

.........................الجواز:الثانيالقول

....................................الترجيح

لك.لذحلى

الأولالفص

الاعتقادتقريرفيألسنةأهلبمنظوماتالتعريف

الخامس.القرننهابةالىالسنةأهلبمنظوماتالتعريف:الأولىالمبحث

23

27

92

03

32

33

35

35

48

56

61
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الموضومحاتفهرس

........النرمدياسماعيلمنظومة:الأولالمطلب

............................الناظم:أولآ

..........المنظومةذكرتالتيالمصادر:ثانيآ

......وموضوعهابالمنظومةموجزتعريف:ثالثآ

................المنظومةمسائلبعض:رابعآ

.............داودأبيابنحاثية:الثانيالمطلب

............................الناظم:أولآ

..........المنظومةذكرتالتيالمصادر:ثانيآ

......وموضوعهابالمنظومةموجزتعريف:ثالثآ

................المنظومةمسائلبعض:رابعآ

الدانيمحمرولأبيالمنبهةالأرجوزة:الثالثالمطلب

............................الناظم:أولآ

.........:المنظومةذكرتالتيالمصادر:ثانيآ

......وموضوعهابالمنظومةموجزتعريف:ثالثآ

................المنظومةمسائلبعض:رابعآ

......المنظومةعلىالمؤاخذاتبعض!:سادسآ

للزنجاني.السنةأهلقواعدمنظومة:الرابعالمطلب

............................الناظم:أولآ

..........المنظومةذكرتالتيالمصادر:ثانيآ

......وموضوعهابالمنظومةموجزتعريف:ثالثآ

................المنظومةمسائلبعض:رابعآ

...المقرىءالخطابأبيمنظومة:الخامسالمطلب

............................الناظم:أولآ

..........المنظومةذكرتالتيالمصادر:ثانيآ

......وموضوعهابالمنظومةموجزتعريف:ثالثآ

................المنظومةمسائلبعض:رابعآ

سدلسااالقرنفيالسنةأهلبمنظوماتالنعريف:الثانيالمبحث

3

3

6

9

2

7

7

7

9

9

6

8

3

3

6

7

7

8

9

9

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

9

9

9

9

9

9
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أهلعندالعقلبةالمنظومات528

..السادسالقرنفيالسنةأهلبمنظوماتالتعريف:الثانيالمبحث

........المقدسيطاهربنمحمدعقيدة:الأولالمطلب

.................................الناظم:اولآ

...............المنظومةذكرتالنيالمصادر:ثانيآ

...........وموضوعهابالمنظومةموجزتعريف:ثالثآ

.....................المنظومةمسائلبعض:رابعآ

.....................الكلوذانيدالية:الثانيالمطلب

.................................الناظم:أولآ

...............المنظومةذكرتالتيالمصادر:ثانيآ

...........وموضوعهابالمنظومةموجزتعريف:ثالثآ

.....................المنظومةمسائلبعض:رابعآ

...........المنظومةعلىالمؤاخذاتبعض:خامسآ

العفاثدضموسفيالفصالدعروسمنظومة؟الثاكالمطلب

.................................الناظم:أولآ

...............المنظومةذكرتالتيالمصادر:ثانيآ

...........وموضوعهابالمنظومةموجزتعريف:ثالثآ

.....................المنظومةمسائلبعض:رابعآ

.....العقاثدوسراجالقصاثدناجمنظومة:الرابعالمطلب

.................................الناظم:أولآ

...............المنظومةذكرتالتيالمصادو:ثانيآ

...........وموضوعهابالمنظومةموجزتعريف:ثالثآ

.....................المنظومةمسائلبعض:رابعآ

.............الناظمعلىالمؤاخذاتبعض:سادسآ

....الهاشميجعفربنالحسنمنظومة:الخامسالمطلب

.................................الناظم:أولآ

...............المنظومةذكرتالتيالمصادر:ثانيآ

..........:وموضوعهابالمنظومةموجزتعريف:ثالثآ

والجماعةالسنة

113

113

115

115

116

121

121

122

123

124

126

135

013

131

134

135

014

145

141

141

142

914

154

154

155

155
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الموضوعاتفهرس

....................المنظومةمسائلبعض:رابعآ

..........المنظومةعلىالمؤاخذاتبعض:خامسآ

...........السنةفيال!ي!لفيمنظومة:السادسالمطلب

................................الناظم:أولآ

..............المنظومةذكرتالتيالمصادر:ثانيآ

..........وموضوعهابالمنظومةموجزتعريف:ثالثآ

....................المنظومةمسائلبعض:رابعآ

الجوزيلابنالسنةفيالداليةالمنظومة:السابعالمطلب

................................الناظم:أولآ

.............:المنظومةذكرتالتيالمصادر:ثانيآ

.........:وموضوعهابالمنظومةموجزتعريف:ثالثآ

....................المنظومةمسائلبعض:رابعآ

..........المنظومةعلىالمؤاخذاتبعض:خامسآ

............السابعالقرنفيالمنظومات:الثالثالمبحث

الصر!رعفيدة)المسماةالصرصريعبنية:الأولالمطلب

................................الناظم:اولآ

..............المنظومةذكرتالتيالمصادر:ثانيآ

..........وموضوعهابالمنظومةموجزتعريف:ثالثآ

....................المنظومةمسائلبعض:رابعآ

..........المنظومةعلىالمؤاخذاتبعض:خامسآ

...............المريدينتحفةمنظومة:الثافيالمطلب

................................الناظم:أولآ

..............المنظومةذكرتالتيالمصادر:ثانيآ

..........وموضوعهابالمنظومةموجزتعريف:ثالثآ

....................المنظومةمسائلبعض:رابعآ

......الفريض()وفعالصر!ريلآمبة:الثالثالمطلب

................................الناظم:أولأ

9

6

7

9

9

6

6

7

9

2

7

8

8

2

7

ه

ه

7

7

7

7

7

8

8

8

8

9

9

9

9
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أهلمحندالعفلبةالمنظومات053

....+...............المنظومةذكرتالتيالمصادر:"دانيآ

................وموضوعهابالمنظومةموجزتعويف:"لالثآ

..........................المنظومةمسائلبعض:رابعآ

...............الكانبمحمدبنبوسفمنظومة:الرابعالمطلب

......................................الناظم:أولآ

....................المنظومةذكرتالتيالمصادر:"لانيآ

...............:وموضوعهابالمنظومةموجزتعريف:"لالثآ

..........................المنظومةمسائلبعض:رابعآ

...الثامنالقرنفيالسنةأهلبمنظوماتالتعريف:الرابعالمبحث

.................نيميةلابنالمنسوبةاللامبة:الأولىالمطلب

......................................الناظم:أولآ

...................الإسلامشيخإلىنسبتهاتحقيق:ثانيآ

....................المنظومةذكرتالتيالمصادو:"دالثآ

...............وموضوعهابالمنظومةموجزتعريف:رابعآ

........................المنظومةمسائلبعض:خامسأ

السثجاري()عقيدةالسنجاويالعباسأبيمنظومة:الثانيالمطلب

......................................الناظم:أولآ

....................المنظومةذكرتالتيالمصادر:"لانيآ

................وموضوعهابالمنظومةموجزتعريف:"لالثآ

..........................المنظومةمسائلبعض:رابعأ

..........................القحطانينونية:الثالثالمطلب

......................................الناظم:أولآ

....................المنظومةذكرتالتيالمصادر:"لانيآ

................وموضوعهابالمنظومةموجزتعريف:"لالثآ

........................المنظومةمسائلبعض:خامسآ

الناجيةللفرقةالانتصارفيالشافيةالكافبةمنظومة:الرابعالمطلب

......................................الناظم:أولآ

محةوالبالسنة

ه

6

7

7

9

9

7

7

8

2

91

91

91

02

25

02

25

25

25

25

02

21

21

21

21

22

22

22

22

225

231

231

231

232

233

923

923
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الموضوعاتنهرس

........................المنظومةذكرتالتيالمصادر:"دانيآ

....................وموضوعهابالمنظومةموجزتعريف:+لالثآ

..............................المنظومةمسائلبعض:رابعآ

...........الامحعقادنظمفيالرشادنهجمنظومة:الخاصالمطلب

..........................................الناظم:أولآ

........................المنظومةذكرتالتيالمصادر:"لانيآ

...................:وموضوعهابالمنظومةموجزتعريف:"لالثأ

الثانيالفصل

المخالفينعلىالردفيوالجماعةالسنةأهلبمنظوماتللتعريف

.....!الصحابةفيالطامحنينمحلىالردفيمنظومات:الأولالمبحث

..................الخوارجعلىالردفيمنظومة:الأولالمطلب

..........................................الناظم:أولآ

........................المنظومةذكرتالتيالمصادر:ثانيآ

....................وهوضوعهابالمنظومةموجزتعريف:ثالثآ

..............................المنظومةمسائلبعض:رابعآ

................الخزامحيمعبدبنالحكممنظومة:الثانيالمطلب

..........................................الناظم:اولآ

.......................:المنظومةذكرتالتيالمصادر:ثانيآ

....................وموضوعهابالمنظومةموجزتعريف:ثالثآ

..............................المنظومةمسائلبعض:رابعآ

الصحابة!مدحفيالهمذانيالزمانبديعمنظومة:الثالثالمطلب

..................................فيهمطعنمنعلىوالرد

..........................................الناظم:أولآ

........................المنظومةذكرتالتيالمصادر:ثانيآ

....................وموضوعهابالمنظومةموجزتعريف:ثالثآ

..............................المنظومةمسائلبعض:رابعآ

531

024

244

025

025

251

252

265

268

268

926

271

272

275

275

276

276

276

927

927

028

028

281

http://www.al-maktabeh.com



عندالعفلبةالمنظومات532

الهم!انيالزمانلبديعمنظومة:الرابعالمطلب

................بالنصباتهمهمنمحلىالردفي

.............................الناظم:أولآ

...........المنظومةذكرتالتيالمصادر:ثانيآ

........وموضعهابالمنظومةموجزتعريف:ثالثآ

.................المنظومةمسائلبعض:رابعأ

..الزمخشريعلىالردفيمنظومة:الخامسالمطلب

...................................الناظم

..................ذكرتهاالتيالمصادر:ثانيآ

......ابياتهاوعددبالمنظومةموجزتعريف:ثالثآ

.................المنظومةمسائلبعض:رابعآ

الرعلىالردفيالصرصريمنظومة:السادسالمطلب

.............................الناظمأولآة

...........المنظومةذكرتالتيالمصادر:ثانيآ

.......وموضوعهابالمنظومةموجزتعريف:ثالثآ

.................المنظومةمسائلبعض:رابعآ

.......المنظومةعلىالمؤاخذاتبعض:خامسآ

.......القدريةعلىالردفيمنظومات:الثانيالمبحث

.....الاسلاملشيخالناليةالمنظومة:الأولالمطلب

.............................الناظم:أولآ

...........المنظومةذكرتالتيالمصادر:ثانيآ

......:وموضوعهابالمنظومةموجزتعريف:ثالثآ

.................المنظومةمسائلبعض:رابعآ

القدريعلىالردفيالقونويمنظومة:الثانيالمطلب

.............................الناظم:أولآ

.............المنظومةذكرالتيالمصادر:ثانيآ

................بالمنظومةموجزتعريف:ثالثآ

والجماعةالسنةأهل

284

284

284

285

286

288

288

928

192

192

592

592

592

592

692

992

303

903

903

903

311

313

317

317

931

931
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الموضومحاتفهرس

...........................المنظومةمسائلبعض:رابعآ

.....الفدريعلىالردفيبلبانبنعليمنظومة:الثالثالمطلب

.......................................الناظم:اولآ

.....................المنظومةذكرتالتيالمصادر:"لانيآ

................:وهوضوعهابالمنظومةموجزتعريف:ثالثآ

...........................المنظومةمسائلبعض:رابعآ

..........القدريعلىالردفيئ!ثابنمنظومة:الرابعالمطلب

.......................................الناظم:أولآ

.....................المنظومةذكرتالتيالمصادر:"لانيآ

.................وموضوعهابالمنظومةموجزتعريف:"لالثآ

...........................المنظومةمسائلبعض:رابعآ

الجهميةمحلىالردفيالسنةأهلبمنظوماتالتعريف:الثالثالمبحث

......الفرآنبخلقالقائلبنعلىالردفيمنظومة:الأولالمطلب

.......................................الناظم:أولآ

.....................المنظومةذكرتالتيالمصادر:"لانيآ

.................وموضوعهابالمنظومةموجزتعريف:"لالثآ

...........................المنظومةمسائلبعض:رابعآ

...............الأشاعرةعلىالردفيمنظومة:الثانيالمطلب

.......................................الناظم:أولأ

.....................المنظومةذكرتالتيالمصادر:ثانيآ

.................وموضوعهابالمنظومةموجزتعريف:ثالثآ

...........................المنظومةمسائلبعض:رابعآ

...............المبتدعةعلىالردفيمنظومة:الثالثالمطلب

.......................................الناظم:أولآ

.....................المنظومةذكرتالتيالمصادر:ثانيآ

................:وموضوعهابالمنظومةموجزتعريف:"لالثآ

...........................المنظومةمسائلبعض:رابعآ

533

931

322
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324

324

328

328

932

033

033

335

337
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341

341
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344
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345
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347
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أهلعندالعفد!بةالمنظومات534

تيمبةابنلمدهبالانتصارفيالاسلاميةالحمية:الرابعالمطلب

......................................الناظم:أولآ
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